
EMOCJE 
PROSTO 
Z KASZUB

LATO 2017

Podnieś poziom adrenaliny, 
poczuj emocje, baw 
się świetnie i zachowaj 
na zawsze wspaniałe 
wspomnienia!
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 O NAS

Park Ekstremalny to szczególny punkt 
na mapie pomorza. Powstał jako miej-
sce aktywnego wypoczynku dla gości od-
wiedzających Hotel Kozi Gród i od tamtej 
pory jest jego integralną częścią oferującą 
niezapomniane przeżycia oraz niezwykłe 
atrakcje dla uczestników zabaw. Ponad 4 
ha przestrzeni położonej w samym sercu 
kaszub nad pięknym Jeziorem Przywidz-
kim, wymagający teren specyficzny dla 
tego regionu daje niesamowite możliwo-
ści rozrywki dla odwiedzających go gości. 
Park Ekstremalny Kozi Gród to wyzwanie 
rzucone pasjonatom aktywnego wypo-
czynku. Ponad 50 atrakcji w stałej ofercie 
Parku to zaledwie przedsmak fascynują-
cej przygody, którą oferuje Kozi Gród.
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KLiKnij i  
zObAcz fiLm

Survival race

Jedyny taki event w Polsce! Ekstremalny 
marsz na orientację w militarnym klimacie. 
Podczas  marszu będziecie uciekać, ma-
skować się i walczyć z wrogiem, poznacie 
i wykorzystacie w praktyce umiejętności 
przydatne w sztuce przetrwania. Będziecie 
mieli okazje doświadczyć na własnej skórze 
z czym zmagają się elitarne oddziały wojsk 
specjalny. Survival Race to flagowa impreza 
Parku Ekstremalnego, to emocje prosto z 
serca kaszub.

1
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EVENT

https://youtu.be/PTlLRbx1e5Y
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Off rOaD

Poczuj moc silnika napędzanego przez czte-
ry koła! Do wyboru dwie trasy: krajoznaw-
cza oraz off road – przejazd z dużą dawką 
adrenaliny w ciężkich warunkach. Optymal-
ne warunki jazdy to 4 osoby oraz kierowca. 
Istnieje możliwość wynajęcia dowolnej licz-
by aut. Atrakcja obejmuje naukę podstawo-
wych umiejętności jazdy w terenie.

2
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Impreza na orientację po-
lega na przeprawie tereno-
wej z użyciem urządzenia 
nawigacyjnego GPS i mapy. 
Każda z grup zostaje wypo-
sażona w wyżej wymieniony 
zestaw, a zadaniem każdej z 
nich jest odnalezienie  cha-
rakterystycznych miejsc i 
wykonanie na nich zadań 
logicznych. Wygrywa druży-
na, która najsprawniej pora-
dzi sobie z odczytem mapy, 
GPSu i zbierze najmniejszą 
ilość karnych punktów. 

Gra odbywa się na specjalnie 
przygotowanym polu bitwy 
w naszym parku. Pole ma 
charakter leśny z przeszko-
dami z drewna. Dodatkowo 
na terenie walki znajdują 
się domki, okopy etc. Scena-
riusz zabawy układamy bio-
rąc pod uwagę liczbę uczest-
ników, specyfikę grupy oraz 
czas jaki mamy do dyspozy-
cji. Instruktor tłumaczy zasa-
dy gry, sposób obchodzenia 
się z bronią i czuwa nad bez-
pieczeństwem graczy. 

Marsz na 
orientację

 Paintball
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QuaDY

Prawdziwa moc jazdy terenowej o pojemno-
ści 350 cm3. Napęd na cztery koła, z możli-
wością przełączenia napędu jedynie na tylną 
oś. Jazda odbywa się po specjalnie przygo-
towanym torze o łącznej długości ponad 2 
km. Tor bogaty jest w zakręty, wzniesienia, 
a także drewniane konstrukcje do przepraw 
terenowych.

5
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Park Ekstremalny 
istnieje od 2007 r. 
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Strzelnica

Korzystając z zajęć strzeleckich, każdy z Pań-
stwa będzie mógł podnieść swoje umiejęt-
ności, a przede wszystkim świetnie się bawić. 
Organizujemy zajęcia strzeleckie zarówno z 
broni ostrej jak i wiatrowej.
Zajęcia na strzelnicy są koordynowane przez
doświadczonych instruktorów.

6
OUTDOOR

EVENT
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zOrbing na tOrze OffrOaD

Niesamowite wrażenia i podniesiony do 
maksimum poziom adrenaliny – to gwa-
rantuje zorbing. Staczanie się po pochyłym 
stoku w przezroczystej kuli to prawdziwy 
sprawdzian wytrzymałości - zwłaszcza, jeśli 
uczestnik decyduje się na ekstremalny zjazd 
bez zabezpieczeń. To atrakcja dla ludzi, któ-
rzy uwielbiają wyzwania i mocne doświad-
czenia.

7
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EVENT
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Podczas przeprawy w parku 
linowym uczestnicy mogą 
nauczyć się opanowania, 
utrzymania równowagi oraz 
przełamać lęk wysokości. 
Nasz park linowy to wyso-
kościowy system obejmują-
cy: wspinaczkę na wysokość 
10m, przejście przez most 
oraz widowiskowy zjazd ty-
rolką o długości ok. 100 m 
na drugą stronę wąwozu. 

Park Linowy

8
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Gry i zabawy team buildin-
gowe na świeżym powietrzu 
są doskonałym sposobem, 
aby nauczyć pracowni-
ków wzajemnego zaufania, 
wspólnego działania dla 
dobra grupy, umiejętności 
analitycznego myślenia, kre-
atywnego rozwiązywania 
problemów oraz doskonale-
nia komunikacji.

Teambuilding
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ekStremalnY buDDY team

Najbardziej wymagający i zarazem najle-
piej budujący zespoły scenariusz. Buddy 
Team to określenie wywodzące się od ludzi 
o mistrzowskim poziomie zgrania zespoło-
wego i wzajemnego zaufania – operatorów 
jednostek specjalnych. Wyzwania jakie sta-
wia przed waszym BUDDY TEAM (2 osobowe 
zespoły) Kozi Gród to bieg z przeszkodami, o 
zwycięstwo nad pozostałymi zespołami. Ten 
scenariusz pozwoli na zgranie i integracje 
całego zespołu.

10
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Każdego roku z 
atrakcji Parku Eks-
tremalnego korzysta 
ponad 1 000 osób
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Czego można nauczyć się od 
kilku uzbrojonych po zęby 
facetów w kominiarkach? 
Umiejętności panowania w 
każdej sytuacji, poprawne-
go wykonywania kilku ćwi-
czeń fizycznych, radzenia 
sobie w sytuacjach ekstre-
malnych, celnego strzelania 
i przede wszystkim można 
choć przez chwilę poczuć 
adrenalinę i przeżyć przygo-
dę, która jest ich codzienno-
ścią. Poznaj siły specjalne i 
wojnę podczas fascynującej 
rozrywki w Parku Ekstremal-
nym.

Militarne 
Manewry
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Wspólna budowa to praw-
dziwy sprawdzian umie-
jętności pracy zespołowej. 
Uczestnicy integracji z do-
stępnych na stanowisku 
materiałów (dętki, deski, 
sznurek) budują tratwę, któ-
rą później muszą z powo-
dzeniem zwodować. Dużo 
śmiechu, zabawy i satysfak-
cja ze stworzenia pływającej 
konstrukcji.

Budowa tratwy
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Powietrze otaczające Twoje 
ciało, potężna siła grawitacji, 
swoboda, wolność i szeroki 
uśmiech wywołany uderza-
jącym w twarz powietrzem.
Doświadczenie swobodne-
go opadania przez prawie 
minutę i spokojny lot na 
spadochronie do lądowiska 
po skoku z kilku kilometrów 
nad ziemią to cudowne do-
znanie wolności i beztroski. 
Odważysz się?

Potężny, dmuchany wa-
lec w formie pneumatycz-
nej ścianki wspinaczkowej 
gwarantuje wielkie emocje 
i doskonałą zabawę. Czy to 
na imprezie integracyjnej 
czy z przyjaciółmi lub ro-
dziną, możecie sprawdzić 
swoje siły we wspinaczce, 
wziąć udział we wspinaniu 
na czas, albo też spróbować 
pokonać własne lęki.

Skoki ze  
spadochronem

Scianka  
wspinaczkowa



13

15
OUTDOOR

EVENT

16
OUTDOOR

EVENT

Trafić w jabłko, lub w środek 
tarczy wbijając się w uprzed-
nio wystrzeloną strzałę to 
marzenia wielu początkują-
cych łuczników. Tworzymy 
możliwość rozwoju umiejęt-
ności strzelania z łuku, dzię-
ki czemu adepci łucznictwa 
mogą wykonać kolejny krok 
do realizacji marzeń.  Rywa-
lizacja między łucznikami 
to świetna zabawa dla całej 
grupy.

Ta kula sferyczna o średnicy 
2 m, która po wypełnieniu 
powietrzem pozwala cho-
dzić po wodzie, daje moż-
liwość osobie będącej w jej 
wnętrzu wykonać nieskoń-
czoną ilość figur gimnastycz-
nych, których nigdy wcze-
śniej nawet nie próbowała. 
Akrobacje w kuli dostarcza-
ją niesamowitych wrażeń. 
Każdy, kto raz spróbuje, nie 
oprze się pokusie by wejść 
tam jeszcze raz i jeszcze raz i 
jeszcze raz.

Łucznictwo

Hydrozorbing 
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Dwa koła i pedały, szprychy i 
na podbój Kaszub ruszamy! 
Wycieczka krajoznawcza na 
rowerach z przewodnikiem 
to wspaniała okazja do do-
brej dozy aktywności na 
świeżym powietrzu i zwie-
dzenia zakamarków pięk-
nych Kaszubskich terenów. 
Spokój, delikatny wiatr we 
włosach i pełnia radości z 
otaczającego piękna. Jedzie-
my?

Wycieczka 
rowerowa
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Jazda na dwukołowcach to 
prawdziwa przyjemność. 
Dzięki szybszej możliwości 
przemieszczania się, moż-
na zobaczyć o wiele więcej 
zatrzymując się i doświad-
czając piękna malowniczych 
terenów, kiedy tylko tego 
zapragniemy. Fantastyczna 
przejażdżka po malowni-
czym terenie Koziego Grodu 
– tego po prostu warto do-
świadczyć.

Segway
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Dorwać operatora

Jedna z najlepszych zabaw z dzieciństwa w 
wersji, która każdemu zapadnie w pamięć!
Dorwać Operatora to mega podchody, któ-
re wymagają od uczestników wykazania się 
nadzwyczajną spostrzegawczością, koncen-
tracją, wnikliwością oraz inteligencją. Gra 
toczy się w przepięknej scenerii kaszub-
skiego lasu otaczającego Park Ekstremalny. 
Podczas zabawy uczestnicy będą mieli oka-
zje m.in. poszukać ukrytych znaków przy 
pomocy wykrywacza metali, zapoznać się z 
szyfrem NATO oraz poznać techniki masko-
wania stosowane przez jednostki specjalne. 

19
OUTDOOR

EVENT
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Sam McGyver nie pogardził-
by tą atrakcją. Stworzycie 
konstrukcję, w której prosty 
impuls, który wywołacie na 
początku spowoduje osią-
gnięcie postawionego przed 
wami celu. Czeka na was 
świetna zabawa, dużo wol-
nej przestrzeni dla kreatyw-
ności i ogromna satysfakcja 
z wykonania zadania.

Maszyna  
Goldberga
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Magia. To słowo oddaje za-
równo faktyczne zjawisko, 
które można zaobserwować 
podczas występu artystów 
podczas MAGIC SHOW, jak i 
doświadczenia, które często 
potocznie opisuje się jako 
„magiczne”. Wieczór oparty 
o tą pozycję to doświadcze-
nie dla ludzi, którzy przede 
wszystkim … nie wierzą, w 
magię. Szok i niedowierza-
nie to czeka niedowiarków.

Magic Night



17

23
OUTDOOR

EVENT

Piłkarski bilard pozwala na 
rozwój umiejętności spor-
towych, jak i prowadzi do 
szeroko pojętej integracji. 
Stół jest przeznaczony dla 
wszystkich, bez względu na 
płeć, wiek czy umiejętność 
gry w piłkę nożną czy bilard. 
To świetna i jedyna w swoim 
rodzaju zabawa, której war-
to doświadczyć.

Piłkarski 
bilard
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Zapraszamy do skorzystania 
z oferty łączącej w sobie za-
bawę w wodzie z popularną 
grą zespołową – koszyków-
ką. Koszykówka wodna jest 
wspaniałą atrakcją integru-
jącą zespół, wyzwala dużo 
emocji i dodaje pozytywnej 
energii. Możliwe jest prze-
prowadzenie turnieju gry w 
koszykówkę. Zabawę pro-
wadzi animator - instruktor. 
Nagrodą dla zwycięzcy jest 
wino.

Koszykówka 
wodna



18

24
OUTDOOR

EVENT

25
OUTDOOR

EVENT

Poznaj podwodny Kaszubski 
świat, pełen fascynujących 
doświadczeń z głębi wody. 
Piękne obrazy morskiego 
świata na wyciągnięcie ręki 
to widok, który zapadnie 
na długo w pamięci. Daj się 
wciągnąć w wir wodnego 
świata i odkryj jego piękno.

Podróżuj w przestworzach z 
mocą koni mechanicznych, 
podziwiając piękną Kaszub-
ską scenerię z lotu ptaka. 
Oddaj się w ręce ogromu 
wolności jaką niosą ze sobą 
przestworza i przeżyj wspa-
niałą podniebną przygodę w 
samym sercu Kaszub. 

Nurkowanie 
w Jeziorze 
Przywidzkim

Lot paralotnią
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Stworzycie własną kon-
strukcję i sprawdzicie jej 
funkcjonowanie , wygra dru-
żyna, która będzie bardziej 
kreatywna. Dodatkowym 
elementem zabawy jest ko-
nieczność wykupienia czę-
ści do konstrukcji , na które 
zarobić można rozwiązując 
przygotowane przez anima-
tora zadania.

Uczestnicy mają za zadanie 
rozwiązać zagadkę prze-
mierzając cały hotel i od-
najdując postaci aktorów 
zaangażowane w zabawę. 
Wykonując zadania dla nich 
i łącząc z pozoru niepowią-
zane ze sobą fakty uczestni-
cy będą zyskiwać informacje 
lub przedmioty przydatne 
do wskazania tytułowego 
mordercy. 

Konstrukcja 
śmiechu

Morderstwo w 
Hotelu
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WieczÓr tematYcznY

Goście wieczoru zostaną zaproszeni do 
wspólnej podróży po najpiękniejszych zakąt-
kach wyobraźni. Każdy wieczór to zabawy, 
konkursy, niezwykły klimat i dobra muzy-
ka. Do wyboru m.in. Klimat PRL, Hollywood, 
Prohibicja. Zapewniamy:
• Konferansjera
• Obsługę muzyczno-techniczną oraz DJ’a
• Nagłośnienie i oświetlenie typu LED
• Dekoracje, 
• Rekwizyty do konkursów
• Drobne nagrody

28
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Hotel Kozi Gród gościł 
w 2015 r. blisko 10 000 
osób, statystycznie co 

9 osoba 
skorzystała z atrakcji 

Parku Ekstremalnego.



rObO ShOck

Na początku była myśl, następnie przerodzi-
ła się ona w wizję, wizja pchnęła ludzką rękę 
do działania i tak o to dzisiaj owa myśl jest 
rzeczywistością. Jako nieliczni w Polsce ofe-
rujemy integrację firmową w formie budowy 
robotów i jako jedyni proponujemy stworze-
nie robotów, które następnie stoczą ze sobą 
… WALKĘ! To pozycja dla grup, które podąża-
ją z duchem czasu.

29
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Czasami aktywność przy-
biera formę nie związaną z 
ruchem fizycznym, czasami 
emocje pojawiają się w miej-
scu, które wydaje się nie być 
ich kolebką. Wieczór gier 
planszowych to fascynująca 
podróż do świata wyobraź-
ni. Specjalnie przygotowa-
na sala, przytulny, ciepły, 
domowy klimat, niezwykła 
podróż do świata wyobraź-
ni i emocji to zdecydowanie 
pozycja warta uwagi na zi-
mowe wieczory.

Świat oszalał na punkcie 
Escape Roomu. Impreza 
ta, to przeniesienie pomy-
słów rodem z filmów ‘Piła’ 
czy ‘Cube’ wprost na impre-
zy integracyjne. Zadaniem 
uczestników jest wyjście z 
zamkniętego pokoju hote-
lowego poprzez rozwiązy-
wanie rozmaitych zagadek. 
Odnajdowanie ukrytych 
wskazówek, otwieranie kłó-
dek, wpisywanie kodów 
i uzyskiwanie kluczy, na 
pierwszy rzut oka niemoż-
liwych do zdobycia. Fabuła 
dostosowana jest do prze-
prowadzenia w pomieszcze-
niach hotelowych. Na uwol-
nienie się, jest dokładnie 1 
godzina.

Wieczór gier 
planszowych

Escape Room



32
OUTDOOR

EVENT

33
OUTDOOR

EVENT

Są dowody na to, że Piotr i 
Dorota to nie tylko jedni z 
najlepszych tancerzy w Pol-
sce i na świecie, ale również 
przesympatyczni ludzie, 
pełni pozytywnej energii, 
którą dzielą się z uczestni-
kami swoich zajęć. Energia 
przekazana przez tancerzy 
sprawia, że nogi uczestni-
ków zabawy same zaczynają 
poruszać się płynnie w rytm 
muzyki. Ta fantastyczna 
para taneczna zabierze Pań-
stwa w odległą i magiczną 
podróż do świata endorfin i 
radości.

Ogień. Śmiało można zary-
zykować stwierdzenie, że 
ludzie żyją po dziś dzień od 
tysięcy lat właśnie między 
innymi dzięki temu niezwy-
kłemu żywiołowi. Ogień od 
zawsze fascynował, są lu-
dzie, dla których stał się on 
pasją, która przerodziła się 
w sztukę. Zapierające dech 
w piersiach show, przepięk-
ne akty sztuki ognia to ka-
nonada niezapomnianych 
wrażeń, które wyzwalają 
płomienne emocje – zdecy-
dowanie warto ich doświad-
czyć.

Show  
taneczne

Fire show

PIOTR & DOROTA  
Gwiazdy programu

Mam Talent!
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Poczuj radość płynącą z wol-
ności jaką daje oderwanie 
się od cywilizacji. Naucz się 
żyć w zgodzie z naturą, czer-
piąc z jej obfitości. Wspania-
łe doświadczenia, spokój, 
wolność i beztroska oraz ka-
wał wiedzy, którą zaimponu-
jesz znajomym, to Cię czeka 
podczas 2 dniowego szkole-
nia survivalowego. Czy od-
powiesz na zew natury?

Wybierz się w niezwykłą 
podniebną przygodę śmi-
głowcem. Polećcie razem 
wysoko nad ziemią! Lot He-
likopterem na wyłączność 
umożliwi Wam spędzenie 
wspólnych chwil w nieprze-
ciętnych warunkach, bę-
dziecie podziwiali wspaniałą 
panoramę Kaszub i zachwy-
cali się doświadczeniem 
unoszenia w przestworzach. 
Spełnienie marzenia o lata-
niu jest już w zasięgu ręki!

Szkolenie
survivalowe

Lot 
Helikopterem
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Niezmierzony ocean atrakcji 
w jednym miejscu – tak wyglą-
da piknik w Kozim Grodzie. Za-
równo dzieci jaki i dorośli będą 
mogli przenieść się w świat pe-
łen zabaw i wyzwań. Najmłodsi 
chętnie spędzą czas na dmucha-
nych zjeżdżalniach, w basenie z 
piłeczkami lub podczas zabaw 
z animatorem. Dla trochę star-
szych uczestników proponuje-
my zabawy adekwatne do wie-
ku takie jak zajęcia strzeleckie 
na strzelnicy, wyścig na torze 
przeszkód lub zorbing po torze 
off-road. Dzięki różnorodności 
oferowanych atrakcji dopasu-
jemy się idealnie nawet do naj-
bardziej wymagającej koncepcji 
pikniku.

Pikniki

dmuchane 
zamki

MEGA
SUMO

rodeo trampoliny
I WIELE INNYCH

astrotrening



Atrakcje towarzyszące

Pokazy 
barmańskie

Degustacja 
wina/whisky

Występy gwiazd

Pokazy talentów Karykatury Fotobudka



DEDYKOWANA ATRAKCJA

„Kompas ten był kluczem do wszystkiego dla tych, którzy wiedzieli, jak go używać. W przeciwień-
stwie do zwykłego kompasu, ten Jack’a wskazywał na to, czego właściciel pragnął najbardziej.”

anna.laskowska@kozigrod.pl

+48 607 464 140

PARK EKSTREMALNY TO NIEZMIERZONY 
OCEAN ATRAKCJI.
MOŻEMY PŁYNĄĆ WSZĘDZIE.

CZEGO NAJBARDZIEJ PRAGNIESZ?
PRZEJMIJ STER I WSKAŻ KIERUNEK.

mailto:michal.wegrzyn%40kozigrod.pl?subject=Zapytanie%20dot.%20atrakcji%20nr.%20
mailto:michal.wegrzyn%40kozigrod.pl?subject=


DO ZOBACZENIA W 
PARKU EKSTREMALNYM
Anna Laskowska
Manager działu sprzedaży
+48 607 464 140
anna.laskowska@kozigrod.pl
Leśników 3, 83-047 Pomlewo


