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DOBÝVÁNÍ PEVNOSTI
Jste souèástí pracovního týmu, jehož èlenové dobøe ví, že vzájemná spolupráce je nejdùležitìjším krokem na
cestì k úspìchu? Pak je Vám jistì také jasné, že žádný úspìch nepøichází sám od sebe musí se zkrátka budovat
od základù.
I my tvoøíme tým a víme, že není vždy jednoduché nadchnout každého klienta. Proto bylo našim cílem vytvoøit
program, který by oslovit co nejširší okruh lidí a naplnit tak jejich pøedstavy.
Vsadili jsme na kreativitu a outdoorové prostøedí, které rozšiøuje teambuilding o nové rozmìry nejen že pøíroda
má na úèastníky akce uklidòující vliv, ale zároveò zintenzivòuje všechny zážitky a násobí tak žádoucí efekt.
Dobývání pevnosti je originální program, který formou hry rozvíjí schopnost efektivní komunikace, øešení
problémù, rozdìlení týmových rolí èi posílení vzájemné dùvìry.
Nechte se inspirovat a pøijeïte naèerpat nové impulzy a energii!

PODROBNÝ PROGRAM:
1. den - pøíjezd (pøedpokládaná doba pøíjezdu 17 hod.)
17:00 Pøíjezd, pøivítání a ubytování v luxusní chalupì
17:30 Seznámení se s instruktory a programem
18:00 Ochutnávka 10 vzorkù špièkových moravských vín ve stylovém sklípku nebo terase s obèerstevením
Volná zábava

2. den - program (pøedpokládaná doba aktivit 9 - 18 hod.)
8:00 Snídanì formou piknikových košù
9:00 Seznámení úèastníkù se sobotním programem, rozdìlení do skupin, pravidla, bezpeènost
9:30 Škola Robina Hooda
11:30 Dobrodružná výprava za potravou
14:00 Pøechod rokle
15:00 Pavouèí sí
15:20 Cesta k pokladu
15:40 Øežba
16.20 Katapult
17:00 Dobývání pevnosti
18:00 Volná zábava, naèerpání sil
19:00 Zapálení vítìzné fatry, grilování, opékání, hodování
20:00 Vyhodnocení jednotlivých skupin a zhodnocení dne
Volná zábava
V pøípadì nepøíznì poèasí, zaøazujeme do programu aktivity "Terè" a "Sejmi ho!"

3. den - odjezd (pøedpokládaná doba odjezdu 11 - 12hod.)
8:00 Snídanì formou piknikových košù
9:00 Volná lukostøelba
10:00 Promítání natoèeného videa se sobotním programem
11:00 Dárek na DVD v podobì sestøíhaného videa z celé akce
11:30 Rozlouèení
Uvedené èasy se mohou lišit.

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH AKTIVITÁCH:
"Škola Robina Hooda"
Lukostøelba - odborná instruktáž, zkušební støelba ze sportovních lukù, turnaj.
Èlenové týmu absolvují instruktáž s praktickým nácvikem lukostøelby, získané znalosti a dovednosti uplatní pøi turnaji v lukostøelbì.

"Dobrodružná výprava za potravou"
Tým je rozdìlen na dvì skupiny, ty obdrží slepé mapy, cílem je dojít na stanovené místo, kde je pøipraveno obèerstvení s využitím
„slepé“ mapy a orientace dle vyznaèených bodù. Trasa je volena s ohledem na poznání lokality a místních zajímavostí. Disciplína
rozvíjí týmového ducha.

"Pøechod rokle"
„Slackline“(nízká lana) - pøekonávání lanových pøekážek pod vedením instruktora. Disciplíny zajišují rozvoj týmového ducha,
jednotlivci plní zadané úkoly, zbylý tým zajišuje dopomoc a záchranu. Na pøekážkách se postupnì vystøídají všichni èlenové týmu.
- Slackline s volnou oporou pøekonání pøekážky za použití pomocného lana
- Slackline bez opory pøekonání pøekážky pouze s využitím rovnováhy „Provazochodec“
Pøi úspìšném splnìní všemi èleny týmu možno zaøadit doplòkovou disciplínu „Pøechod pøes rokli po liánì“.
Jedná se o klasický slackline bez opory, kdy na pøekážku vystoupí postupnì všichni èlenové týmu, navzájem se pevnì drží a tímto
zpùsobem pøejdou z jednoho konce pøekážky na druhý.
Bezpeènost zajišuje instruktor s pomocníky, pøípadnì s vybranými èleny týmu.

"Pavouèí sí"
(Pavuèina 2D) disciplína vyžaduje spolupráci v týmu s uplatnìním obratnosti a vzájemné dùvìry, jedná se o pronášení vybraného
jednotlivce postupnì všemi okny v zapletené síti. Aktivita rozvíjí týmového ducha.

"Cesta k pokladu"
(pavuèina 3D) disciplínu plní jednotlivci, cílem je absolvovat urèenou trasu v zapletené síti z jednoho konce na druhý s co nejmenším
poètem dotykù vláken sítì, èlenové týmu plní funkci poradcù a kontroly.

"Øežba"
Odborná instruktáž, praktická ukázka, soutìž v øezání pilou
Èlenové týmu absolvují instruktáž s praktickým nácvikem øezání pilou „Bøichatkou“ o délce 1,6 m, získané znalosti a dovednosti
uplatní pøi soutìži v øezání. Soutìží vždy dvì dvojice proti sobì, cílem pøeøezat døevìný trám jako první.

"Katapult"
Každý tým dostane návod na sestavení katapultovacího stroje (stavebnice) a spoustu materiálu. Za urèitý èasový úsek musí týmy stroje
sestrojit. Aktivita rozvíjí pøedstavivost, technické myšlení, týmového ducha.

"Dobývání pevnosti"
Týmy si vyrobí vlajky, které reprezentují jejich pevnost. Dále si zajistí støelivo do sestrojených katapultù a hra (soutìž) "Dobývání
pevnosti" mùže zaèít. Vítìzí ten tým, který sestøelí protivníkovu vlajku. Aktivita rozvíjí týmového ducha, podporuje soupeøení.

V PØÍPADÌ NEPØÍZNÌ POÈASÍ:
"Terè"
Spoleèná tvorba terèe pro støelbu ze vzduchové pistole.
Celý tým se podílí na tvorbì papírového terèe pro støelbu ze vzduchové pistole, tato aktivita podporuje týmového ducha.

"Sejmi ho!"
Støelba ze vzduchové pistole odborná instruktáž, volná støelba (pøíp. soutìž)
Po absolvování instruktáže se tým vìnuje volné støelbì do terèe.

KDO SE O VÁS STARÁ
1-2 kvalifikovaní instruktoøi s dlouholetou praxí
1 zdravotník

BEZPEÈNOST
Na veškeré zaøazené outdoorové aktivity není tøeba speciálního jištìní.
Všichni èlenové dostanou instruktáž, jak bezpeènì jednotlivé aktivity zvládnout.
U veškerých aktivit bude vždy pøítomen instruktor a bude dbát na maximální bezpeènost.

CO NA SEBE
Sportovní, pohodlnou obuv i odìv, který je možno pøípadnì i umazat.

FYZICKÁ KONDICE
Aktivity nejsou výraznì fyzicky nároèné. Instruktor bude samozøejmì pøihlížet na fyzický stav jednotlivých
úèastníkù.

CO JE PRO NÁS DÙLEŽITÉ
1) Bezpeènost úèastníkù
2) Silné pozitivní zážitky
3) Efektivní organizace

CO NENÍ ZAHRNUTO V CENÌ
Doprava na místo konání akce

KOLIK OSOB SE MÙŽE ZÁŽITKOVÉHO TEAMBUILDINGU ZÚÈASTNIT
Maximální poèet osob je 12 z dùvodu bezpeènosti, úèinnosti celé akce a také z kapacitních dùvodù ubytovacího
zaøízení.

KDY JE MOŽNÉ AKCI "DOBÝVÁNÍ PEVNOSTI" PROVOZOVAT
Akci je možné konat od konce dubna do zaèátku øíjna. V pøípadì velice špatné pøedpovìdi poèasí
doporuèujeme termín akce pøesunout. V pøípadì pøehánìk zaøazujeme do programu akce tzv. "Mokrá
varianta".

OBÈERSTVENÍ
V cenì akce je zahrnuto:
1) 1x studené obèerstvení, 2x snídanì, 1x obìd, grilování/opékání, 1x obèerstvení v prùbìhu akce
2) ochutnávka vína, nealko nápoje (èaj, káva, voda, juice), alko nápoje (víno, pivo, tvrdý alkohol)

CHALUPA POD SVINÍ HOROU
www.podsvinihorou.cz
info@podsvinihorou.cz
+420 603 932 444

