
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYJAZD INTEGRACYJNY 2-DNIOWY DLA FIRM 
 
Zapraszamy na wyjazd integracyjny dla firm połączony z 
warsztatami animacyjnymi i rozwojowymi.  
W Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych uczestnicy 
zintegrują się podczas wspólnego wybijania rytmu na afrykańskich 
bębnach, być może odkryją talent we własnoręcznym pieczeniu 
naturalnego chleba, a także poćwiczą celne oko strzelając z łuku. 
Adrenaliny dostarczy nauka chodzenia na szczudłach, która również 
pozwala rozwijać zaufanie w grupie.  Niemniejszą atrakcją będzie 
profesjonalny pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Czarne 
Perły. Natomiast warsztaty tańca z ogniem dla uczestników oraz 
rękodzieło o wybranej tematyce (decupage, ceramika, biżuteria, 
itp.) pozwolą na naukę kreatywnego myślenia. W ofercie są 
również zajęcia integracyjne prowadzone przez trenerów.  
Wieczorem zapraszamy na biesiadę przy kominku do uroczej 
„Kaczej Piwnicy” z cegły i kamienia wyposażonej w wygodne meble 
wypoczynkowe o niespotykanym klimacie. Grupa będzie świetnie 
się bawić przy karaoke, a na zamówienie możemy zorganizować 
koncert wiecznie żywego Elvisa albo spływ kajakowy rzeką Drwęca.  
Chętnie przygotujemy dla waszego zespołu indywidualną ofertę 
odpowiadającą potrzebom uczestników, a poniżej nasza propozycja 
programu. 
 
PROGRAM 
 
I dzień 
10:00 przyjazd grupy, warsztaty artystyczne: gra na afrykańskich 
bębnach, pieczenie chleba, chodzenia na szczudłach lub strzelanie z 
łuku, obiad (2 dania), warsztaty integracyjne prowadzone przez 
trenerów, pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Czarne Perły z 
Kaczego Bagna, kolacja z biesiadą (karaoke, tańce albo koncert 
Elvisa). 
 
II dzień 
Śniadanie, warsztaty rękodzielnicze (ceramika, decupage itp.), 
warsztaty tańca z ogniem, obiad (2 dania), 14:00 wyjazd 
 
CENA 

Każdego klienta traktujemy indywidualnie dlatego zadzwoń:  
tel. 603 789 146 lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DLA FIRM - 2 DNI (1 NOCLEG) 
  
 
 
 
 
Zakwaterowanie: 
Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to  niezależny ośrodek 
edukacji i animacji  znajdujący się niedaleko Nowego Miasta 
Lubawskiego. Jest to modelowy ośrodek specjalizujący się w pracy z 
grupami młodzieżowymi i dorosłymi w oparciu o proces grupowy, a 
także realizujący szereg warsztatów artystycznych poprzez pracę z 
ciałem, głosem, rytmem oraz techniki kreatywne. Posiada on pełne 
zaplecze noclegowo – cateringowe usytuowane na Warmii  w okolicy 
pól, lasów i łąk. Zapewniamy kameralność, przyjmując jednorazowo 
grupy do 30 osób. Jednocześnie w ośrodku przebywa tylko jedna grupa. 
Wspólna sala noclegowa (na wzór kubryku na żaglowcu), sprzyjająca 
integracji, z pełnym węzłem sanitarnym: 5 łazienek z prysznicami - 
osobno dla kobiet i mężczyzn. Na terenie obiektu znajdują się: kuchnia, 
stołówka, miejsce na ognisko, 3 duże werandy z widokiem na 
malowniczą okolicę, sala warsztatowa, kafeteria – chillout room, 3,5ha 
terenów zielonych do realizacji zajęć artystycznych, oraz do wyłącznej 
dyspozycji dla uczestników - przytulna piwnica z kominkiem i barem na 
wyłączność! Teren jest ogrodzony i bezpieczny. 
 
Wyżywienie: 
3 posiłki, w dniu przyjazdu pierwszy posiłek to kolacja, w dniu wyjazdu 
kończymy obiadem dwudaniowym, serwis kawowy. Stały dostęp dla 
uczestników do w pełni wyposażonej kuchni. Posiłki przygotowywane 
są ze świeżych produktów od lokalnych dostawców.  
 
Transport: 
We własnym zakresie. 
 
Świadczenia w cenie: 
1 nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, pomieszczenia do warsztatów, 
zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów (animatorów, trenerów), 
socjoterapeutów, koordynację zajęć, sprzęt i materiały (bębny, 
szczudła, kaski, ochraniacze, kevlarowy sprzęt do tańca z ogniem, sprzęt 
treningowy, pokaz tańca z ogniem, parafinę do tańca z ogniem, łuki, 
strzały, tarcze, materiały do ceramiki i rękodzieła itp.). 
 
Uwagi: 
Uczestnicy powinni posiadać: śpiwór, ręcznik, sportowe obuwie na 
zmianę, wygodną odzież, też taką, którą można pobrudzić i dobry 
humor. Mile widziane instrumenty.  

 


