Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje

Inne produkcje
Team Building – Zabawa ”Poszukiwanie Skarbu”
Wyprawa łodziami motorowymi, po jeziorach, rzekach lub morzu,

W oparciu o uzyskane w ten sposób dane można wypracować

połączona z poszukiwaniem kolejnych wskazówek prowadzących

wskazania do ewentualnej dalszej pracy rozwojowej dla zespołu

do znalezienia ukrytego skarbu. W trakcie zabawy uczestnicy po-

oraz poszczególnych jego członków.

dzieleni na grupy mają do wykonania zadania, po zaliczeniu każdej
konkurencji otrzymują od animatorów wskazówki lub współrzędne

Przykładowe konkurencje :

GPS prowadzące do odnalezienia kolejnych wskazówek i docelowo

- udzielenie pomocy poszkodowanemu – pierwsza pomoc,

- skarbu.

- odnalezienie tajemniczego wędkarza – pływanie pontonem z silnikiem elektrycznym po specjalnie przygotowanym torze oraz zawody wędkarskie z przymrużeniem oka,

Zabawa połączona z dokonywaną przez specjalistę obserwacją
pracy, jaką zespół wykonuje podczas wyprawy, daje bardzo dobry
materiał do dokonania diagnozy funkcjonowania grupy. Wprowa-

- opuszczony port – grupa ma za zadanie odnaleźć przedmioty zatopione pod wodą
i uratować tajemniczą osobę,
- molo – ćwiczenia celności - rzuty kołem i rzutką ratowniczą,
- quiz – rozwiązywanie zagadek logicznych,

dzenie krótkich warsztatów tematycznych połączonych z grami

- tajemnicza wyspa – zadanie fotograficzne,

strategicznymi oraz terenowymi działaniami zespołowymi, w któ-

Czas trwania poszukiwań jest uzależniony od liczby osób uczestniczących w zabawie.

re wplecione są elementy ukazujące psychologiczne mechanizmy
leżące u podstaw funkcjonowania zespołów, są niezwykle cennym
materiałem zwrotnym dostarczanym uczestnikom spotkania.

Team Building –”Treasure Hunt”

Motorboats expedition on lakes, rivers or sea, combined with the search for tips leading to find a hidden treasure. During the game the partcipants, divided into groups after
the completion of each task, receive from the supervisors more tips or GPS coordinates leading them to more clues to find the targer- the treasure. Combined with a specialist
observing the participants’ work during the expedition, the event gives great insight and good material for diagnosis of the functioning of the team.

