Zamek
w Mosznej
ATRAKCJE DODATKOWE

Jeżeli pragną Państwo, aby organizowane przez Państwa wydarzenia na długo pozostało w pamięci gości proponujemy
skorzystanie z poniższej oferty. Kładziemy duży nacisk na
indywidualne podejście do każdej organizowanej imprezy,

Marzenia się nie spełniają ... Marzenia się spełnia.

Motto 5 Żywiołów

ponieważ wiemy, że Państwa potrzeby są wyjątkowe i niepowtarzalne. Zachęcamy zatem do kontaktu z nami. Pomożemy
w każdej kwestii, odpowiemy na pytania i razem znajdziemy
najlepsze rozwiązanie będące odzwierciedleniem Państwa
potrzeb.

Podane poniżej kwoty to cenny netto.
Ponisza oferta jest orientacyjna i może ulec drobnym modyfikacją

GOTOWE SCENARIUSZE
ZWIEDZANIE ZAMKU
Dotyk historii
Wieczór strachów

GRY SCENARIUSZOWE
Szkoła Wiedźminów
Poszukiwanie skarbu
Gra detektywistyczna

WIECZORY TEMATYCZNE
Biesiada Szlachecka
Familiada
Wieczór VIP

KOMNATA TAJEMNIC

Pierwszy zamkowy escape room w Polsce!

DODATKOWE ATRAKCJE

ZWIEDZANIE ZAMKU
Dotyk historii
Podczas tego zwiedzania, chcemy oddać klimat czasów, w których pałac przeżywał swój rozkwit.
Na zwiedzanie zabierze Państwa kustosz zamkowy w stroju z epoki i
przedstawi Wam historyczne wnętrza - również te niedostępne podczas zwykłego zwiedzania. W zamkowych komnatach, w zainscenizowany sposób zaaranzujemy dawne życie: walki rycerskie, wybicie pamiątkowej monety czy ducha białej damy. Chcemy by odwiedzajacy
poczuli się jak prawdziwi szlachice, damy dworu czy rycerze przymierzajac historyczne stroje.
Naszym celem jest odtworzenie przeszłosci by historia nabrała barw i
stała sie fascynującym przeżyciem.
Proponowane świadczenia prowadzone przez wyspecjalizowanych
animatorów:
• oprowadzenie po zamku z przewodnikiem - szlachcicem
• motyw strachów – pojawienie sie białej damy, i innych legendarnych postaci
• przebieralnia strojów szlacheckich z mozliwościa zrobienia pamiątkowego zdjęcia
• własnoreczne wybicie pamiatkowej monety
• walka rycerska
Koszt:
Ilość uczestników:
Czas trwania:

2 000 zł
max 50 (przy większych grupach prosimy o kontakt)
około 1,5 godziny

ZWIEDZANIE ZAMKU
Wieczór strachów
Wieczór strachów jest genialnym uzupełnieniem scenariusza „Dotyk Historii” jak i całkowicie niezależną ofertą dla ludzi o mocniejszych
nerwach. W ramach wieczoru strachów w zamkowej piwnicy przygotujemy specjalną trasę strachu. Uczestnicy w grupach kilku osobowych
przy świetle zaledwie latarki będą musieli zmierzyć się ze swoim strachem, podczas gdy z z ciemnych zakamarków wyłonią sie niespodziewanie zjawy i tajemnicze postaci.
Bedą działy sie rzeczy niesłychane. Elementem, który świadczy o
jakości Trasy Strachu jest fakt, że często ktoś rezygnuje w w jej trakcie :)
Koszt:
2500 złotych
Ilość uczestników:50 - 70
Czas trwania:
Czas trwania: Około dwóch godzin (przejście jednej grupy przez trasę strachu to
około 15 - 20 minut
Dodatkowe informacje:
Grupy 5 - 7 osobowe wchodzą w odstępach około 10 - 15 minut,
jest to atrakcja, która będzie idealnym urozmaiceniem podczas
wieczoru integracyjnego spędzonego na zamku

GRY SCENARIUSZOWE
Szkolenie Wiedźmińskie - teambuilding
Szkolenie to gra scenariuszowa, w trakcie którego przepiękny zamek w Mosznej
zamienia się w szkołę wiedźminów. W trakcie trwania uczestnicy mają wynieść z gry
realne umiejętności. Lekcje szermierki odbywać się będą na prawdziwych mieczach
treningowych, a nauka strzelania z łuku - z prawdziwych łuków z prawdziwymi strzałami. Całość inspirowana jest znanym i lubianym śwatem Wiedźmina i przeżycia prawdziwej przygody. Uczestnicy, będą odbywać lekcje pod okiem specjalnie dobranych
nauczycieli, a także przeżywać typowe wiedźmińskie przygody. Nie zabraknie więc
polowań na potwory, ciekawych postaci, z którymi można wchodzić w interakcję, spisków czy moralnych dylematów. Uczestnicy nie muszą znać świata oraz grać już wcześniej w larpy, aby wziąć udział w tej grze wystarczy chęć przeżycia dobrej przygody, o
wszystkim innym uczestnicy dowiedzą się na miejscu.
Co oferujemy?
•

Stroje dla każdego uczestnika (spodnie, koszula, przeszywnica)

•

Warsztaty dla każdego z uczestników pod okiem wyspecjalizowanym
nauczycieli
- nauka szermierki
- nauka łucznictwa
- nauka survivalu
- i inne

Koszt:

od 7500 zł

Ilość uczestników:

max 50 (przy większych grupach
prosimy o kontakt)

Czas trwania:

około 4 godzin

Więcej szczegółów i zdjęć mogą znaleźć Państwo na www.witcherschool.com

GRY SCENARIUSZOWE
Poszukiwanie skarbu Tiele-Wiencklera
Gra terenowa jest to nowoczesna forma rozrywki, mająca charakter integracyjny i edukacyjny. Dzięki wpleceniu w zabawę elementów fabularnych uczestnicy dosłownie mogą przenieść się do innego świata. Jest to idealna forma integracji grupy - uczestnicy podzieleni na grupy muszą ze sobą współpracować.
Tematyka poszukiwania skarbu oparta jest na historii zamku w Mosznej.
Poszukiwacze skarbu w grupach kilkuosobowych, otrzymują mapę z łamigłówką, po której rozwiązaniu, będą mogli udać się do kolejnego miejsca. Zagadki i poszlaki rozmieszczone będą w wybranych miejscach, w zamku i jego okolicy,
przy każdym z nich będą stali przebrani aktorzy, którzy w trakcie rozmowy zdradzać będą kolejne wskazówki. Zwycięzcy, którzy niczym Sherlock Holmes wykażą
się jasnym umysłem i łatwością kojarzenia, zostaną nagrodzeni upominkiem
Proponowane świadczenia:
•

Wręczenie stylizowanych map i wskazówek dla uczestników

•

Grupa 4 - 6 animatorów prowadząca poszukiwanie skarbu

•

Odpowiednia scenografia i rekwizyty ubarwiające pokaz

•

Przeprowadzenia łamigłówek, konkursów i konkurencji dla uczestników

•

Przygotowanie nagród - upominków dla uczestników (pamiątkowe glejty
szlacheckie oraz wybicie pamiątkowej monety)

Koszt:

od 2700

Ilość uczestników:

max 50 (przy większych grupach prosimy o kontakt)

Czas trwania:

do dwóch godzin

GRY SCENARIUSZOWE
Gra detektywistyczna - Morderstwo Na Zamku
Na zamku doszło do tajemniczego morderstwa. Zadaniem grup
uczestników będzie odnalezienie winnego i postawienie go przed obliczem sprawiedliwości. Aby tego dokonać będą musieli wykazać się
nie tylko spostrzegawczością przy oględzinach miejsca zbrodni, ale też
sprytem i przenikliwością podczas rozmów z podejrzanymi i świadkami.
Początkowo uczestnicy zostaną podzieleni na grupy kilkuosobowe,
każda z nich będzie musiała wykazać się jasnością umysłu i kojarzenia
bo ich pierwszym zadaniem będzie przebadanie miejsca zbrodni.
Po wstępnych oględzinach każda z grup będzie musiała przesłuchać świadków i podejrzanych morderstwa a ostatecznie wskazać winnego.
Proponowane świadczenia:
• Przygotowanie „miejsca zbrodni” z odpowiednimi rekwizytami
• Grupa 4 - 6 animatorów prowadząca grę detektywistyczną
• Odpowiednia scenografia i rekwizyty ubarwiające pokaz
• Przygotowanie nagród - upominków dla uczestników
pamiątkowe glejty detektywów)

Koszt:
Ilość uczestników:
Czas trwania biesiady:
Czas trwania atrakcji:

2 500 złotych
max 50 (przy większych grupach prosimy o
kontakt)
około półtorej godziny

WIECZORY TEMATYCZNE
Biesiada szlachecka

Wystrzałem z muszkietu wita gości szlachcic ze swoimi Rycerzami i
Damami dworu. Zapraszają wszystkich do suto zastawionych jadłem i napitkiem stołów.
Po zaspokojeniu pierwszego głodu zaczynają się pokazy walk rycerskich. To
bardzo widowiskowy i lubiany element Biesiady. Rycerze prezentują uzbrojenie i style walki z różnych epok średniowiecza.
Specjalnie dla Państwa udostępnimy garderobę z naszymi szlacheckimi strojami, gdzie każdy będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w iście dworskim stylu.
Dla chętnych przewidujemy także możliwość próby swych umiejętności podczas bezpiecznego treningu.
Wieczór rycerski to niezapominane chwile podczas wyjazdu integracyjnego
firmy. To również wspaniały dodatek do uroczystej firmowej kolacji.
O dobrą zabawę zadba też DJ grający odpowiednią muzykę na taka okazję
oraz klimatyczne światła ledowe, wytwornice dymu czy efektowne lasery.
W trakcie trwania biesiady zaprosimy uczestników do zabaw:
• Zabawa taneczna z DJem
• Własnoręczne wybicie pamiątkowej monety
• Konkurencje szlacheckie (np. zerwikaptur czyli ścianie główek kapusty mieczem)
• Pokaz fireshow – tańca z ogniem
• Przebieralnia strojów szlacheckich z możliwością zrobienia pamiątkowego
zdjęcia

Koszt:
Ilość uczestników:
Czas trwania biesiady:
Czas trwania atrakcji:

4 000 zł
Max 75 osób (przy większych grupach
prosimy o kontakt)
6 godzin (z oprawą muzyczną)
około półtorej godziny

WIECZORY TEMATYCZNE
FAMILIADA
Kto nie zna tego kultowego teleturnieju?
Dzięki specjalnej aplikacji, stojakowi z przyciskami czy muzyce uczestnicy będą mogli przenieść się w czasie do niedzielnego popoludnia w
którym to rodzinnie zasiadali przy telewizorze.
W programie uczestniczą przedstawiciele dwóch drużyn, z których każda liczy 5 osób. Każda z drużyn ma wyznaczonego kapitana – głowę
drużyny. Gra polega na odgadywaniu odpowiedzi ankietowanych ludzi. Teleturniej dzieli się na etap pierwszy (dzielący się na dowolną liczbę rund) i finał.
Dla przegranej drużyny przewidziana jest nagroda - kuferek ze słodyczami, a dla wygranych nagroda finansowa w postaci konfetti w kształcie banknotów.
Całość teletrunieju prowadzona jest przez animatora, który bardzo dobrze pamięta, że każda Familiada zaczynała się od żartu prowadzącego.
Koszt: 800 złotych netto
Czas trwania - ok 30 minut

WIECZORY TEMATYCZNE
Wieczór VIP
Marzenia się nie spełniają … Marzenia się spełnia – i tym właśnie
się zajmujemy!
Wieczór VIP to propozycja dla ludzi wymagających dużych wrażeń w niepowtarzalnym wydaniu.
Luksusowa karoca, złoty apartament w hotelu, czerwony
dywan, tłum gapiów skandujących Twoje imię, paparazzi, którzy
za wszelką cenę chcą Ci zrobić zdjęcie... zapowiada się dobrze? Ale
to tylko wstęp do atrakcji, które przygotujemy. Na Państwa zamówienie możemy zorganizować niespodzianki, o których nigdy
Wam się nie śniło…
Chciałbyś wzbić się w przestworza i skoczyć na spadochronie, a może spróbować czegoś bardziej przyziemnego i przejechać
się czołgiem? Chciałbyś poznać smak gwiazdorskiego życia, a może
zostać na jeden dzień cesarzem i mieć do swojej dyspozycji cały
dwór królewski? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych – jesteśmy
od spełniania Państwa marzeń!
Koszt, ilość uczestników i czas trwania:

Do ustalenia

KOMNATA TAJEMNIC
ZAMKOWY ESCAPE ROOM
Komnata Tajemnic jest przygodą, zaprojektowaną według legendy o Hrabim Hubercie von Tiele-Winckler z końca XIX
wieku, jakiej konkretnie? Tego już dowiecie się na miejscu ...
Obecnie komnata została wiernie przywrócona do życia
dla gości Zamku w Mosznej.
Przygoda polega na przeszukaniu Komnaty pod kątem
wskazówek, haseł, kodów, przedmiotów - które należy łączyć
ze sobą w logiczną całość. Gra wymaga współpracy całej grupy
oraz analitycznego myślenia i dostarcza niezapomnianych emocji.
Gra przewidziana jest dla zespołów od 2 do 5 osób, trwa 60 minut.

Przyjdźcie i poczujcie się jak Sherlock Holmes!

Koszt:
Ilość uczestników:
Czas trwania atrakcji:

130 złotych za grupę
Jednorazowo w komnacie może przebywać
od 2 do 5 osób
60 minut

Dla grup zorganizowanych ofereujemy zniżki

DODATKOWE ATRAKCJE
Od początku funkcjonowania zamku skupiamy się na organizacji niestandardowych i innowacyjnych imprez, a dzięki bogatemu zapleczu jesteśmy w stanie podjąć się praktycznie każdego
przedsięwziecia. Poniżej zamieszamy króką listę atrakcji która
może urozmaicić Państwa pobytu na zamku. Oczywiście gdyby
mieli Państwo jakieś specjalne oczekiwania to prosimy o kontakt - na pewno będziemy w stanie im sprostać.
W związku z tym, że każda z atrakcji może być wykonana w różny
sposób (np. fireshow może wykonać zespół 2 lub 6 osobowy dodatkowo wykorzystując efekty specjalne, a zdjęciach z sesji mogą
być w tym samym czasie drukowane na papierze bądź wysłanę
elektronicznie) kwoty poniższych atrakcji są orientacyjne.
•
•
•`
•
•
•
•
•

Oprawa muzyczna - DJ
Koncert muzyki instrumentalnej
Pokazy:
pokaz fireshow
pokazy barmańskie
pokaz walki rycerskiej
pokaz fajerwerków
pokaz iluzjonisty

Dodatkowe propozycje:
• foto i wideo relacja z imprezy
• artystyczne podświetlenie zamku
• profesjonalne sesje zdjęciowe w
stylizowanych strojach
•` uroczyste powitanie gości przez rycerzy lub muszkieterów
• własna matryca do wybijania monet
z logiem firmy
• paintball
• wynajem armaty i 5 wystrzałów
• wynajem muszkieterów z bronią z
możliwością strzelania

800 złotych
Od 600 złotych
Od 1500 do 4000 zł
Od 1500 złotych
Od 800 złotych
Od 1500 złotych
Od 1000 złotych
500 - 1500 złotych
od 1000 złotych
do ustalenia
do ustalenia
ok 2 000 złotych
od 100 zł / osoba
800 złotych
1000 złotych

ORGANIZATORZY

Marzenia się nie spełniają ... Marzenia się spełnia.

ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek

Moszna, ul. Zamkowa 1
47-370 Zielina

biuro@5zywiolow.com
(48) 660 207 606

biuro@moszna-zamek.pl
(48) 77 466 96 79

www.5zywiolow.com
fb.com/5zywiolow

www.moszna-zamek.pl
fb.com/zamekmoszna

