
SPOTKANIA
INTEGRACYJNE



Nowoczesna polityka personalna we współczesnej 
firmie jest obecnie kierunkiem, który coraz 
częściej w znaczącym stopniu stanowi o sukcesie 
zawodowym i możliwościach wynikających ze 
zgranej współpracy zespołowej. Coraz ważniejsze 
znaczenie w budowie prawidłowej relacji 
pomiędzy Pracownikami, zajmują IMPREZY IN-
TEGRACYJNE, jako nośnik pozytywnych emocji, 
tworzonych podczas przyjaznej rywalizacji, 
będąc jednocześnie niezastąpionym budulcem 
scalającym osoby biorące w nich udział. Posiadając 
duże doświadczenie w realizacji spotkań in-
tegracyjnych, jesteśmy w stanie przygotować 
i wykonać dla Państwa prawie każdy projekt, 
mogący uprzyjemnić wypoczynek, dobrą zabawę 
i integracje zespołu, a swoją ofertę zawsze dos-
tosowujemy do potrzeb oraz preferencji naszych 
Klientów. Wiemy, jak bardzo cenią Państwo dobrą 
współpracę pomiędzy pracownikami oraz swoimi 
kontrahentami. Wiemy również, że nie chcecie 
tracić cennego czasu na organizację spotkań i 
konferencji. Dlatego to my przygotujemy i zre-
alizujemy profesjonalny projekt imprezy, w pełni 
dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb. 
Wasi goście poczują się naprawdę wyjątkowo a 
Wy będziecie mogli skupić się na tym, co dla Was 
najważniejsze.

Witamy w Bałtowie



Ciekawe menu...

Stół wiejski: Stół szwedzki: Kącik kawowy:
kiełbasa wiejska, szynka wędzona, schab 
wiejski, kaszanka pieczona w jelicie, salceson 
w „maćku”, boczek rolowany, pasztet z pieca, 
smalec ze skwarkami, ogórki, pieczywo jasne i 
ciemne, Gorzałka Bałtowska

wędliny, deski serów, sałatki, surówki, ogórki 
z cebulką, pomidory, jajka faszerowane, pa-
pryka marynowana, grzybki marynowane, 
śledzie po wiejsku, śledzie po kaszubsku

kawa, herbata, soki, ciasta, rogaliki, bułeczki, 
kosz z owocami itp



Ciekawe menu...

Dania z grilla: Przykładowe dania gorące:
kiełbasa, kaszanka, karczek, pstrąg, polędwica 
z dodatkami,  pieczywem lub frytkami

Żurek w chlebku podany
Zupa gulaszowa
Strogonow
Bigos z pieczywem
Barszczyk czerwony z pasztecikiem 
Pieczony prosiak faszerowany kaszą
Pieczony dzik
Pieczony baran
Pieczony indyk 

Trzy rodzaje mięs (filet rybny, filet z kurczaka, 
schab), frytki, bukiet surówek
Roladki napoleońskie z sosem myśliwskim, 
ziemniaki opiekane, buraczki na ciepło
Kotlet schabowy z serem, pieczarkami, ziem-
niaki, marchewka z groszkiem na ciepło
Kieszeń drobiowa, frytki, bukiet surówek
Pulpeciki w sosie pomidorowym, ziemniaki, 
bukiet surówek
Karczek z grilla z sosem, ziemniaki, bukiet 
surówek 



Ciekawe menu...

Zabawa taneczna

Napoje: Alkohole:
Napoje zimne
Napoje gorące

Dj lub Zespół muzyczny

-Piwo
-Piwo grzane
-Wino grzane
-Wódka



Dodatkowe atrakcje...
JuraPark

Zwierzyniec Bałtowski

Zwiedzanie parku to podróż w czasie poprzez 
okresy geologiczne tj. od kambru do dziś. Na 
kolorowych tablicach rozmieszczonych wzdłuż 
trasy możemy znaleźć informacje dotyczące 
układu kontynentów czy rozwoju życia w mo-
rzach i na lądach przed milionami lat. Najwięk-
szą atrakcję stanowią oczywiście rekonstrukcje 
kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych 
zwierząt naturalnej wielkości, rozmieszczone 
wzdłuż ścieżki spacerowej. Parkowi przewod-
nicy poprowadzą Państwa przez ponad 500 
milionów lat historii Ziemi - od pojawienia się 
pierwszych grup skamieniałości, przez okres do-
minacji dinozaurów, aż do pojawienia się czło-
wieka. Najwięcej emocji na trasie budzi model 
roślinożercy jurajskiego - sejsmozaura - długości 
prawie 50 metrów. Innym ulubionym dinozau-

Na 40 hektarach naturalnego zbocza tutej-
szych wyżyn powstał „Zwierzyniec Bałtow-
ski”. Ostoja dzikiej zwierzyny bezpośrednio 
graniczy z trasami spacerowymi „Bałtowskiej 
Pętli”, szlakami rowerowymi czy stokiem 
narciarskim.
Spotkacie tu majestatyczne jelenie Dybowskie-
go, pełne gracji i wdzięku daniele, ciekawskie 
i energiczne muflony, dostojne stado bydła 

rem jest kredowy drapieżnik - tyranozaur, na 
terenie Bałtowa atakujący stado rogatych tricera-
topsów.
Na szczególną uwagę zasługuje odtworzenie 
scenki, zainscenizowanej na podstawie odkryć 
w Gagatach Sołtykowskich (na wschód od 
Skarżyska-Kamiennej) przez G. Gierlińskiego 
i G. Pieńkowskiego z Państwowego Insty-
tutu Geologicznego w Warszawie. Na terenie 
kamieniołomu odkryto tam tropy stada 6 zau-
ropodów broniących się prawdopodobnie przed 
dwoma drapieżnikami - dilofozaurami.
Rekonstrukcje gadów zostały wykonane z 
ogromną dbałością o zachowanie ich natural-
nego wyglądu. Przy ich tworzeniu pomocne 
były fachowe konsultacje z naukowcami z 
Państwowego Instytutu Geologicznego.

szkockiego oraz kozice śruborogie, alpejskie i 
górskie. Alpaki, lamy, owce, koniki polskie czy 
zabawne osły - można je obserwować w natu-
ralnym środowisku, niemal na wyciągnięcie 
ręki. Bałtowskie safari zwiedzamy podróżując 
specjalnie do tego celu zaadoptowanym „ame-
rykańskim schoolbusem”. Zapewniamy w 
ten sposób bezpieczeństwo obcowania z tymi 
pięknymi, ale wciąż dzikimi zwierzętami. 



Dodatkowe atrakcje...
Rollercoaster

Prehistoryczne Oceanarium

Doskonale wyprofilowany zjazd o długości pra-
wie 400 m spełnia wszystkie europejskie wymo-
gi bezpieczeństwa. Prędkość wózka regulowana 
jest indywidualnie przez każdego uczestnika 
odpowiednio do swojej odwagi.
Lubisz adrenalinę? Szalone, mocno nachylone 

Miejsce, w którym głębia oceanu przenika się z 
głębią trójwymiarowego przekazu.
Czy chciałbyś zobaczyć z bliska jak wygląda pod-
wodne życie?
Czy nie zastanawiałeś się nad tym jak to życie 
wyglądało tysiące lat temu?
Już teraz nie musisz jechać na odległe rafy kora-
lowe, by odkrywać piękno morskich głębin - ta 
atrakcja dostępna jest w naszym Parku!

Oceanarium prehistoryczne to miejsce, które Cię 
zachwyci. Sprawi, że przeniesiesz się w świat 
podwodnego życia ogromnych gadów. To sceny, 
w których zapoznasz się „oko w oko” z gatunka-

zakręty i duża prędkość dostarcza niesamowi-
tych wrażeń.
Kolejka grawitacyjna to także:
- długość wyciągu - 135 m
- długość zjazdu - 382 m
- maksymalna prędkość zjazdu - ok. 40 km/h

mi, które żyły na Ziemi tysiące lat temu, a do tej 
pory mogłeś je znaleźć jedynie w książkach.
Tego jeszcze nie było!

Potężny, mierzący blisko 20 metrów długości 
Megalodon, rybopodobny Mozazaur, charakte-
rystycznie uzębiony Liopleurodon, czy też obda-
rzony długą szyją płetwojaszczur Plezjozaur to 
tylko niektóre z okazów, które możesz zobaczyć 
w oceanarium. Co więcej, możesz je podziwiać w 
ich naturalnej wielkości!

Nie zwlekaj! Zwiedź razem z nami podwodny 
świat!



Park Rozrywki



opcje dodatkowe...

Pokazy taneczne
Klub sportowy „Black & White” istniejący w 
Ostrowcu Św. Od 1995 roku prowadzony przez 
trenera Grzegorza Kępę oferuje pokazy tanecz-
ne, fitness i kulturystyki.
Taniec współczesny, hip-hip  w wykonaniu dzie-
cięcych i młodzieżowych formacji tanecznych.
Solowe układy taneczno-akrobatyczne w wyko-
naniu reprezentantek Polski  w fitness dzieci.
Solowe tango w wykonaniu brązowej medalistki 
Mistrzostw Europy 2010 roku Justyny Jedlikow-
skiej.
Pokaz ćwiczeń dla pań –aerobik i pilates z piłką.
Pokaz kulturystyczny.
Organizacja konkursów z udziałem publiczno-
ści.
Czas prezentacji od 15 -30 min

Pokazy 
barmańskie we 
flairze z ogniami

Karaoke z cennymi 
nagrodami 



Taniec z ogniem 
Teatr Ognia „Happy Fire” z Ostrowca Święto-
krzyskiego powstała w 2006 roku. Do tej pory 
udało nam się gościć na wielu scenach w całej 
Polsce na przeszło 100 różnych imprezach. Ta-
niec z ogniem z wykorzystaniem przeróżnych 
rekwizytów takich jak poi, potrójne poi, liny, kije, 
wachlarze, zianie ogniem i iskry to nasza specjal-
ność. Nasze pokazy mogą mieć różny przebieg i 
długość dostosowaną do Państwa potrzeb. 
Sztuka tańca - taniec z ogniem
Obecnie tancerze wykonują ten specyficzny 
taniec przy akompaniamencie bębnów i innych 

instrumentów perkusyjnych. Najbardziej efek-
towną odmianą jest taniec z ogniem. Kulki zostają 
nasączone łatwopalną substancją i podpalone. 
Ze względu na szybkie przemieszczanie się kulki 
uzyskuje się efekt wizualny smug ognia otacza-
jących i krążących wokół tancerza. Możliwe jest 
też „plucie ogniem”. Po nabraniu do ust paliwa, 
kuglarz wypluwa je w płomień, uzyskując efekt 
„ziania ogniem”. 
Wykonawcy muszą wykazywać się niezwykłym 
opanowaniem i zręcznością przy wykonywaniu 
nawet podstawowych elementów tańca.

opcje dodatkowe...



opcje dodatkowe...
Nie masz czym do nas dojechać?-
poszukujesz transportu skorzystaj z naszych 
oryginalnych przyciągających uwagę 
żółtych  schoolbusów!!!!

Podsumowanie
Powyżej przedstawiona oferta została przygoto-
wana z myślą o Państwa potrzebach,bo przecież 
w każdej firmie znajdzie się czas na trochę miłej 
zabawy i szaleństwa. 
Oferta ta jest ofertą wyboru to Wy decydujecie z 
jakich atrakcji chcielibyście skorzystać,co dobre-
go skosztować a może uczestniczyć w pokazie 
barmańskim z degustacją wspaniałych drin-
ków?, a może spróbować swoich sił w zabawie 
tzw. „Karaoke z cennymi nagrodami”...?

Nawet najbardziej wymagający klient znajdzie 
coś odpowiedniego dla siebie i swojej firmy. 
Każdy zapytanie traktujemy indywidualnie.
Koszt od osoby zaczyna się już od 90zł/os.



Bałtów Zimą
Kulig

Sylwester

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 
niezapomnianej przygodzie jaką jest kulig po-
przez przykryte białym puchem lasy i wąwozy 
Bałtowa. Zimowa sanna to niezwykła okazja by 
wspólnie ze znajomymi poczuć smak zimowego 
szaleństwa.
Jaśniejące pochodnie, ognisko z kiełbaskami, 
grzańce w leśnej scenerii to wyjątkowy pomysł 
na spędzenie wolnego czasu.

Możliwość korzystania ze stoku narciarskiego 
-4 dania gorące 
-0.5l/parę alkoholu 
-Stół wiejski 
-Napoje zimne i gorące 
-Kącik kawowy:kawa,herbata,4 rodzaje ciast
-Niespodzianka wieczoru:konkurs z cennymi 
nagrodami 

- O północy profesjonalny pokaz fajerwerków i 
przywitanie Nowego Roku lampką szampana 
-Wspaniała zabawa taneczna przy zespole na 
żywo  do białego rana

Więcej informacji pod numerami telefonów 
41 264-14-20 lub 797-028-497

I WERSJA
Program: kulig trasa ok. 30min.

II WERSJA
Program: kulig+ognisko w lesie lub Krainie Koni
(kiełbasa+pieczywo+przyprawy+herbata)
Trasa ok. 30min.

III WERSJA
Program: kulig z bigosem i ogniskiem 
(bigos + grzaniec + herbata w lesie)
Trasa ok. 30 min.
Ognisko na terenie Krainy Koni
(kiełbasa + pieczywo + przyprawy + herbata) 

IV WERSJA
Program: kulig z pochodniami, bigosem i ogni-
skiem 
4 pochodnie na jedne sanie
(bigos + pieczywo + grzaniec + herbata w lesie)
Trasa ok. 30min.
Ognisko na terenie Krainy Koni
(kiełbasa + pieczywo + przyprawy + herbata)



Kontakt
JURAPARK BAŁTÓW 
BAŁTÓW  8A
24-423 BAŁTÓW 
TEL. 41 264-14-20 
e-mail:rezerwacja.baltow@jurapark.pl

Osoba do kontaktu:
Anna Marzec
tel.797-028-497
e-mail:imprezy@jurapark.pl


