OUTDOOR CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOK
„AZ EGÉSZ TÖBB, MINT A RÉSZEK ÖSSZESÉGE”
BALATONQUALITY RENDEZVÉNYSZERVEZŐ IRODA

VIZES PROGRAMOK


-

SÁRKÁNYHAJÓZÁS
Egy
vérbeli
csapatsport
a
közösségteremtésre
Minimum 10 fő maximum 20 fős hajók
Képzett oktatók minden szükséges tudást
és információt átadnak
A résztvevők kenulapátokkal egyszerre
eveznek
Az igazi hangulatot és az ütemet a hajó
elején ülő dobos adja!



-

VITORLÁZÁS

Lehet egyszerű kikapcsolódás, de nagyszerű
csapatépítő verseny is!
Sétahajózás 200 főig
6-12 fős vitorlások kapitánnyal
Igény esetén az alapismeretek elsajátítása
Kijelölt versenypálya a vízen így a kapitány
mellett a feladatok nagy része a
csapattagokra hárul!

OUTDOOR PROGRAMOK

PADLÓGÁZ!


-

-

GOKART
Ha már túl vagyunk a dodzsemezésen…
Aszfaltos és földes pályák a Balaton északi
partján
Nyomatékos Gokart -ok, erős CrossCart -ok
és a felejthetetlen élményt nyújtó Quad ok!
Versenyezhetünk egymásért és egymás
ellen
Ügyességi
és
pszichikai
korlátok
megismerése



-

TANKVEZETÉS

Gyermekkori álom… Ki ne emlékezne a 4
páncélos és a kutya filmsorozatra?
Vezethetünk lánctalpas kétéltűt vagy igazi
tankot
Stratégia, furcsa kormány, nem megszokott
gépmozgás
Elhagyatott terep, döcögős földutak, igazi
kaland!
Maximum 50 főig ajánlott csapatépítő
program

OUTDOOR PROGRAMOK

FŐSZEREPBEN A STRATÉGIA


-

-

PAINTBALL
Mert a festékkel nem csak festeni lehet…
„Színezd újra”…a hétköznapokat!
Puskák, pisztolyok, védőruha, izgalmas
környezet a vagány fiúknak és a belevaló
lányoknak.
Teszteld a reakcióidőt! Néha hasznos eleme
lehet a munkának is…
Gyors és határozott célbavétel, igazi
csapatfeladat



-

TEREPIJSZAT

Ne a céllövöldékben tanuljunk meg célba
lőni!
Az ősi magyar kultúra nyomában
Szellemi és fizikai kikapcsolódás mellett ma
már az egyik legnépszerűbb sport
Kiegészíthető más olyan engedélyhez nem
kötött fegyverek kipróbálásával is mint
nyílpuska, nyílpisztoly, lándzsa, dobókés,
harci csúzli

OUTDOOR PROGRAMOK

TÚRÁZÁS…KICSIT MÁSKÉPP


-

-

-

SEGWAY
A mozgás új formája!
Talán a „Kelj fel Jancsi” játékra emlékezet.
Bármennyire is ügyetlennek érezzük
magunkat, soha nem borul fel.
Nem baj, ha nem tudunk biciklizni,
helyettünk egyensúlyoz az eszköz, így
garantált a gyors sikerélmény.
Nincsen se gáz, se fék, a testbeszédünkkel
irányítjuk
Közös túrák, izgalmas útvonalak



-

-

GEOCACHING

Kiváló csapatösszetartó program. A
csapattagok szellemi erejére támaszkodik.
Logikai fejtörők, útvesztők keresztezik a cél
elérését, amelyet lépésről lépésre kell
végrehajtani a technikai segítségével.
Az igazi csapatmunka nélkülözhetetlen!
Emellett lehetőség nyílik megismerni az
adott terület, város értékeit és látnivalóit
miközben egy kincsvadászaton vesznek
részt a csapatok.

OUTDOOR PROGRAMOK

EGY FELHŐNYI ÉLMÉNY…


-

SÉTAREPÜLÉS
Repítsük fellegekig a csapatot!
Madártávlatból tárul fel a Balaton és
régiója.
Igény esetén némi adrenalin növelő is
bevethető!
Maximális biztonság és színvonal.
Az élmény garantált így egészen biztos,
hogy egy életre szóló emléket adunk és
kapunk.



-

-

HŐLÉGBALLONOZÁS

Minőségi élmény profi csapattal!
Több, mint 1000 méter magasan csodálatos
látványban
részesülhetünk,
akár
a
naplementét is megtekinthetjük.
Csendes repülés magasztos élménye:
emelkedés, ereszkedés, a szél játéka.
15-18 fő egyszerre részesülhet a páratlan
utazásban.
Időjárásfüggő,
májustól-szeptemberig
vehető igénybe.

OUTDOOR PROGRAMOK

HUMOR JEGYÉBEN


-

-

BUBORÉKFOCI

Az egyik legújabb sportőrület!
Látszólag humoros a buborékkal szaladgáló
játékosok
látványa,
ugyanakkor
komoly
stratégiai gondolkodást igényel.
Nincs verbális kommunikáció csak a gesztusok .
Saját magunk mellett a csapattársainkra és az
ellenfeleinkre is összpontosítani kell.
Szabad
és
fedett
területen
egyaránt
alkalmazható.
Biztonságos, tekintettel, ha elesünk a buborékűr
megvéd bennünket, ám annál nehezebb a
felállás…



-

-

-

-

„ŐRÜLT” POROSZKA

A program tematikája hasonló a geocaching
játékhoz, de itt nem a technika van a főszerepben.
A feladat egyszerű: eljutni A pontból a B pontba. A
kérdés csupán annyi: hogyan?
Az állomáspontokhoz vezető utasításokat vicces,
találós kérdések formájában kapják meg a
csapatok.
Meg kell találni minden állomást, ott teljesíteni a
hol erőt, hol a gyorsaságot, hol a kreativitást és
találékonyságot próbára tevő feladványokat.
Veszélyforrás: csak a járókelők…akik elképzelhető,
hogy őrülteknek tartanak bennünket!

OUTDOOR PROGRAMOK

GASZTRONÓMIAI UTAZÁS


-

-

-

FŐZŐCSKE, BOGRÁCSOZÁS

Edd meg amit főztél!
Lehet versenyszerűen, csapatokat alkotva, de
lehet egy közös program, ahol a résztvevők főzik
a vacsorát.
Izgalmasabbá tehetjük a programot, ha
akadálypályák felállításával és teljesítésével van
lehetőség az alapanyagokmegszerzésére.
És természetesen jobb, mint otthon, hiszen
utána nem kell mosogatni…
De van evés, ivás, nevetés és reméljük, hogy
sikerül egy még jobb csapattá kovácsolódni!



-

-

-

BORKÓSTOLÓ, SZÜRETI PROGRAM

Borkóstoló programot szervezhetünk egy helyi
pincészetben is, de kísérő programja lehet az
esti vacsorának is.
Ha pedig az őszi időszakra tervezzük a
csapatépítő programot, egy szüreti esemény
minden bizonnyal nem tartozik a hétköznapi és
megszokott rendezvények közé.
Felhúzzuk a gumicsizmát és csapatokat alkotva
lemérhetjük, ki szedi a legtöbb szőlőt, aztán
indulhat a préselés, darálás és a végén
megkóstolhatjuk munkák gyümölcsét a friss
mustot.

