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ZÁKLADNÍ TEAMBUILDINGOVÁ NABÍDKA  

 

Nemáte čas vybírat agenturu, ladit program?  

Chcete jednu aktivitu na část odpoledne nebo jen na hodinu? 

 

Připravili jsme pro Vás 3 základní hry na stmelování týmů, které jsou u nás  

na břehu Máchova jezera oblíbené. 

 

VÁŠ PŘÍSTAV HOTEL PORT… 
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DRAČÍ LODĚ na Mácháči 

Úvodní instruktáž: 

 Historie a současnost dračích lodí a jejich technické parametry 

 Rozdělení míst posádky 

 Trénink, nasedání, vysedání, technika pádlování 
 

Praktická část: 

(délka se odvíjí od velikosti skupiny a počtu rozjížděk): 

 Nasedání posádek 

 Trénink techniky pádlování v rámci projížďky po jezeře 

 Trénink startů a držení frekvence pádlování 

 Malý závod (cca 200m) vč. vytyčené tratě a časomíry* 

 Vyhlášení výsledků 

*U skupiny větší než 40-45 osob se přidávají rozjížďky na čas, který se sčítá a určí se pořadí do 

finálových jízd/závodů). 
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DRAČÍ LODĚ - CENÍK  

Pro skupinu á 20—25 osob (cca 1,5hodiny, 1 loď) 17 000 Kč 

Pro skupinu 40—45 osob (cca 1,5hodiny, 2 lodě) 34 000 Kč 

Pro skupinu 100—120 osob (cca 3hodiny, 2 lodě) 51 000 Kč 

Cena zahrnuje:   

 zajištění lodí včetně vybavení (hlava+ocas), plovací vesty, pádla 

 dopravu 

 úvodní instruktáž  

 praktická část a závod 

  vyhlášení výsledků  

Podmínky: 

 Počet osob na jedné dračí lodi je 20 pádlujících a 1 bubeník.  

 K tomu vždy jeden profi kormidelník (dodá dodavatel) 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH (21%).  
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MOBILNÍ ÚNIKOVÁ HRA 

Alias pevnost Boyard hlavou 

Cíl: prověří týmovou spolupráci, seznámení se, důvtip a inteligenci 

Pro koho: pro skupiny od 10 do 100 osob, vhodné i pro cizince (jazykově neutrální) 

Kde: jedná se o mobilní hru, je tedy dodána přímo do hotelu/ jeho areálu (salonek, terasa, pláž…) 

Délka: cca 1 hodina 

Hra: hraje se v týmech o 3-6 hráčích. Úkolem týmů je v časovém limitu (50-60min) odemknout 15 

zámků ve speciální aplikaci v tabletu. 

MOBILNÍ ÚNIKOVÁ HRA  - CENÍK  

Pro skupinu do 100 osob  24 000 Kč 

Doprava  1 900 Kč 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH (21%).  
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VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH (21%).  

KEYS OF THE TREASURE 

Cíl: soutěž jednotlivců nebo týmů – sesbírat co nejvíce bodů a dostat se do cíle v časovém limitu  

Pro koho: hru je možné hrát v češtině a v angličtině 

Kde: kdekoliv, kde je GPS signál (mimo budovy)  

Délka: 1—5 hodin dle požadavku klienta (lze nastavit hru na 1 hodinu nebo třeba i na 5 hodin) 

Hra: týmová hra založená na originální mobilní aplikaci – vyhledávání zajímavých míst podle GPS  

souřadnic a luštění hádanek. Lze naprogramovat na libovolné místo i téma (je možné zadat  

i vlastní otázky dle přání). Účastníci jsou rozděleni do týmů (mohou hrát i jednotlivci), každý tým dosta-

ne svůj tablet, kde uvidí mapu s rozmístěnými úkoly a stanovišti. Cílem je získat co nejvíce bodů za 

správně vykonaný úkol či zodpovězenou otázku. Během hry je na mapě zobrazena poloha všech týmů  

a jejich skóre. Účastníci tak mohou taktizovat, kam se vydají pro další body atd. Každý splněný úkol zmi-

zí z mapy a ostatní už ho nemohou splnit. Na konci hry se každému objeví na tabletu cíl, kam se týmy 

musí během určité doby dostat. Po ukončení hry budou vyhlášeni a odměněni vítězové.  

KEYS OF THE TREASURE - CENÍK  

Cena za osobu  500 Kč/hodina/hra 

Doprava a instruktor 4 500 Kč 

Speciální/individuální otázky na přání klienta  
(např. z firemního prostředí, oboru apod.) 

50 Kč/otázka 
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VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH (21%).  

INSTANTNÍ FOTOKOUTEK 

Cíl: pobavit se   

Pro koho: pro všechny 

Kde: kdekoliv, 

Délka: foto IHNED 

Rekvizity: v ceně  
 

Jedná se o fotoaparát Instax, který vytiskne fotky ihned, na jednu náplň je možné vyfotit 10ks fotek. 

Náplně i  rekvizity k focení Vám dodáme. 

INSTANTNÍ FOTOKOUTEK - CENÍK  

Paušální cena za zapůjčení 800 Kč/večer 

Cena za sadu fotek 200 Kč/10 kusů 

Rekvizity ZDARMA 


