
Sparge gheața 
la cea mai distractivă Olimpiadă
în noul sezon de team building!



Prezentul concept de teambuilding, “Sparge gheaţa la cea mai

distractivă Olimpiadă a sezonului de teambuilding” are ca obiectiv

implicarea participanţilor în activităţi “extrem-distractive”, în apropierea

locației alese de client pentru evenimentul de teambuilding:

Participanţii vor fi împărţiţi pe echipe. Experienţa “extrem-distractivă” se

va derula outdoor. Vor fi două echipe care vor ajunge la probe în acelaşi

timp şi care vor trebui să demonstreze că sunt “top – distractivi”.

Echipa de traineri va însoţi echipele pe parcursul întregului exerciţiu.

Vă provocăm la distracţie! 



DESCRIERE probe

Probele cu care participanții se vor confrunta au obiective diferite și
variază astfel:

probe de perspicacitate 
asamblarea unor  obiecte / piese gigant într-un sistem. 

Toate piesele trebuie asamblate, urmând reguli stricte. Proba este 
contra cronometru.

probe de viteză – fiecare participant trebuie să facă față provocărilor, în
cel mai rapid timp.



DESCRIERE probe

probe de coordonare – pentru îndeplinirea sarcinilor, echipele
trebuie să se coordoneze perfect. Existența strategiilor la
nivelul fiecărei echipe este vitală.

probe de încredere – probele sunt îndeplinite, dacă
există încredere în colegi. Participanții sunt
încurajați să nu acționeze individual în cadrul
echipelor, ci să apeleze la ajutorul susținut din
partea colegilor.



DESCRIERE probe

puzzle gigant

participanţii trebuie să-şi folosească imaginaţia pentru a
vedea în spaţiu piesele gigant de puzzle care trebuie
asamblate după logica numărului celui mai mare şi a
culorilor. Echipa are 10 minute pentru rezolvarea probei.

Și…ca să ai idee despre ce vei întâlni…

mergi la dublu
membrii echipelor vor trebui să se coordoneze
perfect, într-un slalom făcut pe aceeaşi bucată
de lemn.



DESCRIERE probe
Și…ca să ai idee despre ce vei întâlni…

ștafeta cu ouă
într-un teren trasat, trebuie să faci faţă “ameţelii” şi
să recuperezi cât mai multe “obiecte fragile” pentru
un punctaj cât mai mare pentru echipa ta.

marea înșurubare
arată că ai cea mai rapidă echipă și termină de
învârtit toate piulițele.

+ alte probe surpriză!



DESCRIERE probe
ofertă

25 Euro fără TVA/persoana şi include:

• Toate materialele necesare activităților
• Asistență traineri
• Foto activități
• Premii echipe


