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Kviečiame persikelti į laukinius vakarus ir 
tapti tikrais kaubojais! 

Vos įžengę į renginio vietą pasijusite 
tikrame laukinių vakarų salūne, jus sveikins 
pats tikriausias šerifas Džonis, renginio 
vedėjas, griežtas, bet teisingas, žinantis koks 
yra tikras kaubojus! 

IDĖJA



APRAŠYMAS
Vykime į nuotaikingą ir įspūdžių pilną 
kelionę po laukinius vakarus! 

Renginio metu Jūsų lauks tikri kaubojiški 
išbandymai, kurių metu išsiaiškinsime ar 
galite tapti tikru laukinių vakarų herojumi, 
nuotaikinga muzika ir nepamirštami 
įspūdžiai. 

Pasiraitokite rankoves ir pasinerkite į karštą 
kelionę po neatpažintus kraštus!



APRANGOS KODAS

• Kaubojiškas sJlius.





ANDRIUS 
POVILAUSKAS
Šerifas Andrius rengia nelegalius
pasilinksminimus, kuriuose lankosi visi
garbingiausi miestelio kaubojai.

Džonio salūne pačios gražiausios moterys,
todėl jo vakarėliai labai vertinami tikrų ir
nusipelniusių miesteliui kaubojų.



Kaubojiški išbandymai



ŠAUDYMAS IŠ 
„RAGATKIŲ“
Individuali rungtis, trys bandymai.

Pataikyti į taikinį viena, tačiau taikliai
pataikyti, visai kas kita, juolab, kad
jus stebi viso miestelio gražiausios
merginos!



SKRYBĖLĖS 
MĖTYMAS
Individuali rungtis, trys bandymai.

Tikras kaubojus niekada nenusiima
savo skrybėlės, o jei nusiima, tai ją
turi užmesti ant kabyklos prie salūno
durų, didžiausia nesekmė ir
nepagarba kaubojiškai priedermei,
jei skrybėlė nukris ant žemės.



ŠOKINĖJIMAS 
MAIŠUOSE
Komandinė, estafetės principo veikla.

Neperšokęs griovio, nesakyk op, taip byloja
viena iš seniausių kaubojiškų patarlių, o jei
dar kojos surištos, tik tikras kaubojus gali
išsivaduoti ir peršokti griovį net ant rankų!



VEŽIMO 
TRAUKIMAS
Komandinė, estafetės principo veikla.

Jos metu vežime pakinkyti kaubojai, o
sėdi jame žaviosios kaubojės!



RĄSTO 
PJOVIMAS

Komandinė rungtis.

Kaubojai varžosi kas greičiau perpjaus rąstą.



KARVĖS MELŽIMO 
VARŽYBOS
Tikriausiai ne kartą teko juoktis iki ašarų?
Tokio juoko dozei nusiteikite ir dabar.

Turbūt Jums dar neteko dalyvauti greitojo
melžimo rungtynėse. Įsivaizduokite, kad per 2
min. Jūs turite primelžti 10 litrų pieno.
Įdomiausia, kad Jūs tai darote pirmą kartą.

Bus smagu ne tik Jums, bet ir Jūsų kolegoms ir
draugams!



Aktyvios pramogos



RANKŲ LENKIMO 
VARŽYBOS

Tikruosiuose laukiniuose vakaruose
neįmanoma praslysti nesutikus laukinio
indėno, kurio vardas būtinai yra Stiprioji
Ranka.

Įrodyk, kad gali įveikti net ir indėną!



KAS DAUGIAU 
PAKELS?
Tikruosiuose laukiniuose vakaruose
kuo daugiau merginų kaubojus
pakelia, tuo daugiau jų ir turi.

Mesk iššūkį visiems salūno vyrams.
Pasiimk su savimi tiek salūno
merginų kiek gali pakelti ir palik
draugus “ant ledo”.



ORIENTACINĖS 
VARŽYBOS

Orientacinės varžybos su žemėlapiais -
“Surask paslėptą viskį”.

Tikras kaubojus viskį turi užuosti iš 100
jardų!

Pažiūrėsime kaip kaubojams seksis ieškoti
paslėpto viskio, kad ir su žemėlapiu..



PAGAUK VAGĮ!
Laukinių vakarų kaubojų kodeksas skelbia,
per gyvenimą tikras kaubojus turi padaryti
tris dalykus: Linksmintis kiekvieną vakarą
su vis kita salūno mergina, bet niekada nei
vienos nevesti, kas savaitgalį dalyvauti
rodeo ir bent vieną kartą gyvenime
pagauti vagį, ir ne bet kaip, o savo laso
pagalba.

Laso mėtymas – Įvykdyk vieną iš
pagrindinių kaubojų kodekso reikalavimų,
pagauk vagį išsukęs savo lasą ir visą likusį
gyvenimą galėsi atsipalaidavęs linksmintis
su salūno merginomis ir laisvalaikiu
dalyvauti rodeo.



Vakaro konkursai



GARSIAUSIOS 
SALŪNO MERGINOS 
RINKIMAI

Salūno merginos – tai gražiausios miestelio moterys,
bet kaip tokioje gausybėje išlikti pastebėta?

Salūno merginų švilpimo varžybos!

Net pats, labiausiai nevykęs kaubojus, visada reaguoja
į švilpimą ir nepaprastai gerbia moteris turinčias šį
nepakartojamą sugebėjimą. Atkreipk kaubojaus
dėmesį ir tapk geidžiamiausia šio vakaro salūno
mergina!



Kaubojiškiausio 
balso rinkimai

Karaoke, country stiliumi - kai kaubojus
nebepajėgia jėga įrodyti savo pranašumo,
jis uždainuoja užsigerdamas viskiu, o tada
ir prerijos iki kelių ir balti laukiniai arkliai
atjoja ir laukiniai vakarai tampa naminiais
vakarais!



• Atkreipkite dėmesį į pačią renginio idėją.

• Jums netinkamas programos dalis, veiklas,
ar renginio detales galime pakeisti kitomis
arba jų atsisakyti. Mes pasiruošę surasti jums
maksimaliai priimtiną bendradarbiavimo
variantą. Visi klausimai sprendžiami
susitikimų metu.
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