CZ
AS
NA
INT
RG
RA
CJĘ

ŻEGLARSTWO


Ster na zespół
Żeglarstwo
to
doskonała
metoda
teambuildingu . Na pokładzie cała załoga
musi współpracować. Oferujemy rejsy
kilkugodzinne i kilkudniowe pod opieką
doświadczonych sterników z Toruńskiego
Towarzystwa Tradycji Morskich.

GRY TERENOWE


Kuferek Wilhelma Krugera
Razem z drużyną odszukaj skarb górnika
Wilhelma Krugera, który został ukryty 120 lat
temu. Gra terenowa polega na odszukaniu
skarbu na obszarze 1km2 w malowniczych
Borach Tucholskich. Skarb Wilhelma Krugera
czeka na odkrywcę!

Stracha pokonamy, chleba nie
oddamy
We wsi Jania Góra straszy upiór Luppo.
Pokonaj go podczas dynamicznej gry
terenowej, w trakcie której trzeba działać
zespołowo!

Szlakiem czerwonej cegły
Quest w malowniczym Golubiu-Dobrzyniu
słynącym z pięknego zamku. Który zespół
pierwszy odnajdzie skarb?

SURVIVAL


Zagraj w wieś
Trzygodzinna
trasa
pełna
przygód i
niezapomnianych wrażeń, w trakcie której
poznasz
uroki
wsi,
spotkasz zielarkę,
żniwiarza, młynarza, piekarza, dębowego
diabła i inne postaci.

Noc przetrwania
Noc w lesie - bez schronienia, jedzenia i
wody? Zespoły najlepiej cementują się,
wspólnie pokonując trudności. W trakcie
naszego survivalowego warsztatu zespół
buduje szałas, musi zgromadzić wodę –
poznając różne sposoby jej oczyszczania – i
przetrwać noc w lesie.

Zbuduj osadę
Grupa wspólnie buduje osiedle w lesie,
konstruując
m.in.
przenośną
kopułę
geodezyjną.

WARSZTATY
RĘKODZIELNICZE I
KULINARNE


Zgotuj sobie zespół
Dynamiczny warsztat wykorzystujący formę
warsztatu
kulinarnego
jako
metodę
teambuildingu.
Uczestnicy pracują
w
zespołach nad przygotowaniem kilku różnych
dań.

Zaczyn sukcesu
Kto nie lubi zapachu świeżo upieczonego
chleba? Wypiecz wraz z zespołem własny
bochenek w trakcie kulinarnych warsztatów w
Chlebowej Wiosce w Janiej Górze.

Pokonaj swojego stracha
W pracy określone sytuacje lub decyzje
wymagają odwagi. W trakcie warsztatów
rękodzielniczych grupa sporządza uosabiające
swoje lęki strachy na wróble.

Wykuj sukces
Warsztaty
kowalstwa
tradycyjnego
i
artystycznego w Wiosce Górniczej w Pile nad
Brdą to okazja do zmierzenia się z pięknym,
odchodzącym w przeszłość rzemiosłem.

Nie tylko święci garnki lepią
Sprawdź,
jak
satysfakcjonującym
i
energetycznym zajęciem może być toczenie
garnków i naczyń na kole garncarskim!
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AKTYWNOŚCI
MOTYWACYJNE


Akcja – motywacja
Oferujemy zajęcia zespołowe (gry terenowe,
żeglarstwo, survival), którym towarzyszy
feedback ze strony psychologa dotyczący
dynamiki zespołu, jego potrzeb, słabych i
mocnych stron grupy.

Z wiatrem i pod wiatr
Bez odpowiedniej motywacji nie wygra się z
innymi załogami. Zapraszamy do regat
motywacyjnych!
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AKTYWNOŚCI
SPORTOWE







Joga
Nordic walking
Rowery
Kajaki
Rekreacyjne pływanie żaglówką

REKREACJA POPRZEZ
ZABAWĘ


Bieg w gaciach
Lubisz biegać? Zobaczymy jak Ci pójdzie
bieg z trzema osobami… w tych samych
gaciach.

Katapulty, megabierki, gąsienica,
chodzenie na szczudłach, wieloosobowe
narty
Wspólna zabawa integruje i pozwala na
rozładowanie napięć. Oferujemy różnego
rodzaju aktywności, które łączy jedno –
będzie sporo śmiechu!

Chusta animacyjna
Kolorowy i lekki spadochron pozwala
organizować wiele zabaw integrujących grupę
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SZKOLENIA I
WARSZTATY
SPECJALISTYCZNE


Oferujemy organizację szkoleń i
warsztatów z dziedzin specjalistycznych,
komunikacji interpersonalnej, CSR, rozwoju
umiejętności liderskich i in.

UWAGA! Gry terenowe, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne oraz żeglarstwo związane są z
określonymi lokalizacjami. Możliwość ich połączenia, w ramach aktywności odbywających
się tego samego dnia zależy od odległości między poszczególnymi miejscami.

