Team building avanturistic
 Vânătoarea de comori
 paintball
 orienteering
 atelier de film
 jocuri fără frontiere
 escape room și escape flat
 turneu de baschet pe terenul sportiv al hotelului

Aceste activități se desfășoară în Vârșeț, în organizarea
antrenorilor profesioniști.

I Vânătoarea de comori

Confruntați cu diverse provocări care necesită lucru în echipă, o bună comunicare și colaborare,
participanții trebuie să rezolve toate obstacolele și să găsească urmele care le vor conduce până la
final .
În acest joc echipele nu concurează reciproc ci sunt cu toții o parte a unui puzzle care îi conduce
până la comori.
Durata: 60-150min
Nr.participanți: minim 12, nu este nr.maxim.
Beneficii: Lucru în echipă, prietenie, dezvoltarea abilităților de lider.
Locație: Vârșeț
Prețul programului: Pachet până la 18 participanți 400eur. Fiecare participant în plus 22eur.
Include: Organizarea programului, echipamentul necesar și instructori.
Nu include: Transportul participanților și instructorilor.

II Paintball
Paintball este un joc în care participanții îmbrăcați în salopete speciale (cu măști de protecție pe
față), folosind pistoale de marcare speciale care aruncă bile cu culoare, simulează pușcături cu timp
limitat.
Două echipe se luptă una împotriva celeilalte. Acesta este principalul fir al jocului care îmbină atât
sport, divertisment, cât și experiența cu adrenalină și eliberarea de stres intensificată.
SPLAT MASTER- este o variantă de paintball cu puști ușoare și bile de calibru mic. Este potrivit
pentru copii și oameni care sunt mai sensibili, dar totuși doresc sa simtă farmecul jocului adevărat de
paintball.
CALIBER 0,5 este un joc de paintball cu arme originale, dar cu bile mai mici, motiv pentru care
impactul este mai slab decât bilele de dimensiuni standard.
Durata: 1-3 ore, în dependență de numărul participanților și cererilor setate.
Nr.participanți: Minim 10, nr.maxim este definit în funcție de câmpul în care se joacă (în general
până la 40 în același timp)
Beneficii: Adrenalin, dezvoltarea spiritului de echipă, strategie, comunicare.
Locație:Vârșeț
Prețul programului: 25 eur/participant (include 300 biluțe de participant și echipamentul necesar.
Include: Organizarea programului, echipamentul necesar și instructori.
Nu include: Transportul participanților și instructorilor.

III Orieentiring

Orieentiring-ul este un sport în care participanții trebuie să găsească un număr de puncte de control cu ajutorul hărții și busolelor
în cel mai scurt timp posibil, care ar trebui parcurse în ordinea în care sunt programate. Fiecare punct de control conține un
marcator pentru un steag și o stație electronică de comandă sau un perforat. Întreaga activitate este o cursă în echipă. În orice
moment, participanții treuie să știe unde se află și pe baza lecțiilor introductive și experienței în citirea hărții să ia decizii în ce
direcție se vor mișca pentru a parcurge în cel mai repede mod întreaga pistă și pentru a găsi toate punctele de control.
Durata: 1-3 ore, în dependență de numărul participanților și cererilor setate.
Nr.participanți: Nelimitat.
Locație: Vârșeț
Beneficii: Orientare, timp în natură.
Locație: Vârșeț
Prețul programului: 450 eur până la 4 echipe. Se recomandă ca într-o echipă să nu fie mai mult de 10 participanți. Din ce sunt mai
mici echipele, jocul este mai distractiv.
Include: Organizarea programului, echipamentul necesar și instructori.
Nu include: Transportul participanților și instructorilor.

IV Atelier de film
Participanții se impart în două echipe. Fiecare primește un produs respectiv
pentru care trebuie să filmeze o reclamă și echipamentul cu ajutorul căruia vor
efectua. Înainte de filmare participanții vor avea o prelegere scurtă despre modul
de utilizare a echipamentului și înregistrarea reclamei. Toate scenele echipele le
pregătesc dinainte, le exersează și apoi filmează. La alegerea locației participanții au libera alegere. Materialul
înregistrat este instalat imediat după înregistrare, iar seara este difuzat. Juriul evaluează filmele și declară cea mai
bună echipă, regizor, scenarist, actori…
Durata: 3 ore (explicații introductive și înregistrare-în timpul zilei ). Difuzarea și proclamarea celor mai buni din
timpul serii încă 20 min.
Nr.participanți: Minim 12, nu există un nr. maxim. Este recomandat maxim 10 participanți de echipă.
Beneficii: Distracție, lucru în echipă, planificare, cunoașterea colaboratorilor în roluri noi.
Prețul programului: 950 eur pachet pentru 6 echipe (maxim 10 participanți în echipă). Echipa în plus 100 eur. 790
eur pachet pentru 4 echipe (maxim 40 participanți).
Include: Organizarea programului, echipamentul necesar și instructori.
Nu include: Transportul participanților și instructorilor. Închirierea spațiului închis unde se va desfășura
evenimentul.

V Jocuri de animație-jocuri fără frontiere
Se instalează unul sau mai multe poligoane cu aceleași jocuri pe care le poartă 1-2 animatori pe un poligon. Ei dau
instrucții, controlează regularitatea și măsoară timpul pe timpul competiției. Echipele parcurg jocurile la rând,
animatorii măsoară timpul pentru clasificare la finalul evenimentului. Sugestii de jocuri: Curse de schi, traversarea
râului, cinci ture în jurul bățului, coordinarea bățului, rețeaua de paianjen, trenuleț cu baloane, joc cu banda ,
transferul mingii, transferul ăpii, cursă în saci, lingură și ou, întoarcerea covorului, cursă în cutii, cursă cu bățul
între picioare, aruncarea cercului.
Durata:1-2 ore.
Nr.participanți: Minim 5, nu există un nr.maxim. Poligoanele se multiplică la
nevoie. Un poligon este format din 4-10 jocuri, prin acord și în dependență de
nevoile evenimentului.
Beneficii: Dezvoltarea spiritului de echipă, prietenie, distracție, competiție.
Locație: Vârșeț
Prețul programului: 9 eur/participant
Include: Organizarea programului, echipamentul necesar și instructori.
Nu include: Transportul participanților. Închirierea spațiului eventual.

VI Escape room Vârșeț
Escape room (evadarea din cameră) este real-life joc în care echipa
cu forțe comune încearcă sa rezolve toate misterile și capcanele și să
evadeze din camera.
Durata: 60 min , secretul întunecat al lui Jonathan White 75 min.
Nr.participanți : în echipă sunt 5-6 pe joc (12 participanți în același
timp pot să participe în două jocuri ). Nu există bariere lingvistice și
nici nevoie de cunoștiințe anterioare.
Locație: Escape room nu se află în cadrul hotelului, ci în centrul
orașului.
Preț: 5.000,00 dinari pentru un grup de 5-6 participanți.

Oferte actuale de jocuri:
- "Evadarea din detenția unui om de știință nebun", acțiune, thriller. Dificultate 4 / 5
- "Arhivele Muzeului Egiptean", misticism, sci-fi. Dificultate 5 / 5
- "Secretul întunecat al lui Jonathan White", horor. Dificultate 4.5 / 5 (cel mai mare Escape joc din Serbia și
unica evadare din întregul apartament ).

VII Turneu de baschet pe terenul sportiv al
hotelului Villa Breg
Suprafața terenului: 665 m2
Menirea terenului: multifuncțional
Sporturi: TENIS, VOLEI, BASCHET
(posibilitatea de joacă de fodbal mic și mare)
Suprafața terenului: Confosport, produs al firmei Italiene Casali. Este o
suprafața elastică, ideală pentru terene de tenis și terene multifuncționale.
Elasticitatea suprafeței contribuie ca jocurile să fie în condiții de siguranță, cu
saltarea perfecta a mingii, iar riscul de leziuni sportive este redus la minim.
Suprafața are certificat ITF.
Prețul închirierii terenului este 3.000,00 dinari pentr 1h de utilizare (în timpul zilei).

Aveți team de angajați....Doriți să îi recompensați și îmbunătățit
colaborarea
Vom avea grijă să Vă îndeplinim dorința ...
UNDE: hotel Villa Breg Vârșeț
CÂND: pe tot parcursul anului
CUM: ușor și cu plăcere

