Csapatépítő program, családi nap ajánlatok

2017

Szükség van egy kis összetartásra?
Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak nyújt felejthetetlen élményt a Galopp Major
csapatépítő programkínálata. Akár egy, akár több napra is tartalmas programot szervezhet
hozzánk, szabadtéri, vagy fedett módon is. Az ajánlatunkban szereplő programok akár
kombinálhatóak is, például a disznóvágás vagy a főzőverseny közben (vagy előtte) is lehet
tartani kvízversenyt, ügyességi vetélkedőket is. Ha egyedi elképzelése van, azt is segítünk
megvalósítani!
Budapest belvárosából 20 perc alatt megközelíthető helyen fekszik a Galopp Major, Gyál
külterületén, az M5-ös és M0-ás autópályák csomópontjához közel. Szinte korlátlan ingyenes
parkolási lehetőséggel rendelkezünk, továbbá nem kell földúton zötykölődni, mert műúton
elérhetnek minket, és kisebb csoportoknak akár transzfert is tudunk nyújtani a
tömegközlekedési vonalaktól és vissza.
Reméljük, felkeltettük érdeklődését, ha bármilyen kérdése felmerülne, keressen minket
bizalommal!
info@galoppmajor.hu
www.galoppmajor.hu
Telefon: 06 30 230 8954, Benke Dávid

Kültéri programjaink:
Disznóvágás
A hagyományos magyar disznóvágás az egyik legnépszerűbb téli program, amely sok
evésből, ivásból és csapatmunkából áll. Az oldott hangulat már a szúrástól garantált, a profi
böllér vezetésével pedig szó szerint is elmélyedhetünk a dolgokban. Kiegészíthető egyéb
programokkal is, hogy a húsiszonyosok se unatkozzanak.

Időtartama: kb. 5-24 óra
Javasolt létszám: 2-100 főig

Főzőverseny
A bográcsos ételekre szinte mindenkinek van saját receptje! Nálunk összemérhetik tudásukat
a lelkes amatőrök, de a profik is. Minden alapanyagot és eszközt biztosítunk a programhoz,
minden csapat számára külön-külön. A tóparti tűzrakó helynél a környezet is ideális a
kellemes időtöltéshez. Rossz idő esetén fedett helyszínt is tudunk biztosítani.

Időtartama: kb. 2-5 óra
Javasolt létszám: 2-120 főig

Erdei „Bear Grylls” túlélő kaland
Otthon, a fotelből egyértelműnek tűnik, mit kell tenni, amikor egy csapat magára marad a
vadonban. Ezt próbálhatják ki nálunk biztonságos keretek között, de mégis szórakoztató
módon. A résztvevők olyan feladatokkal szembesülnek, mint a tűzgyújtás gyufa nélkül vagy
az ágakból menedék készítése. Az igazán bevállalósak pedig ehető rovarokból is
lakmározhatnak. A végén garantált a katarzis!
Időtartama: kb. 2-3 óra
Javasolt létszám: 2 -100 főig

Mágikus labirintus

Az 5000 éves szórakozási forma újragondolása felejthetetlen élményt nyújt a játékosoknak.
Nem egyszerűen a kiutat kell megkeresni az útvesztőben, hanem a sorszámozott dobozok által
jelképezett kincseket is. A résztvevők egy-egy kulcsot kapnak, és a hozzá tartozó ládikát kell
megtalálni, a benne lévő golyót magával vinni a bejárat mellett várakozó animátornak, aki a
játékszabályok betartását is felügyeli. A létszámnak megfelelő számú doboz megtalálása
történhet csapatokra osztva is, ekkor számít igazán az együttműködési készség és a vezetői
képesség. Tovább növelhető az izgalom, ha éjszakai versenyt rendezünk, ilyenkor fejlámpát
teszünk a játékosokra, csak a bátraknak ajánljuk. Az izgalom akkor tetőzik, amikor - Takeshi
kastélya mintájára - elbújik két "rém", akik összekormozzák az áldozatuk arcát, ha elkapják,
így kiesik a játékból az illető.
Időtartam: 1-2 óra
Javasolt létszám: 2-200 főig

Íjászverseny
Mindenki számára nyilvánvalóvá válik a bennünk máig élő vadászösztön abban a pillanatban,
amikor kezünkbe vesszünk egy íjat. A szakszerű fogásokat segítőnktől tanulhatja el, aki
vigyáz a résztvevők testi épségére.
Időtartama: kb. 1 óra
Javasolt létszám: 2-60 főig

„Noé bárkája” tutajépítő kihívás
Június közepétől rendelkezésre áll a tutajépítő kihívás, ahol akár négy csapat versenyezhet
egymással a tavunkon, természetesen teljes biztonságban (életmentő személyzettel,
mentőcsónakkal, mentőmellényekkel). A feladat: megépíteni egy négyszemélyes tutajt, és
azzal elhozni a tó túlpartján található csapatzászlót. Dolgozhat az egész társaság egy tutajon
is, ekkor az együttműködés és a szervezés kerül előtérbe.
Időtartama: kb. 2-4 óra
Javasolt létszám: 2-100 főig

Szalmabála vár
Az ország legnagyobb szalmabálából épülő vára! Július 15-től elérhető a programunk, amely
akár rossz időben is használható, mivel fedett lesz.
Időtartama: kb. 1-4 óra
Javasolt létszám: 2-100 főig

Beltéri programjaink:
Kvízjáték
A játékvezető elindítja az órát, az agyakban pörögnek a fogaskerekek, egyszer csak valaki
megnyomja a gombot. Vajon a jó megoldást mondja be, a többiek is visszafojtott lélegzettel
hallgatják. Lehet általános vagy valamilyen tematikus játékról is szó.
Időtartama: kb. 1 – 1,5 óra
Javasolt létszám: 15-80 főig

Juss ki a bezárt hotelszobából!
Mi van akkor, ha egy gyors és felpezsdítő csapatépítést profi szervezéssel a hotel területére
varázsoljuk, jutalmul pedig a kollegáink dicséretét kapjuk. Ugye milyen jól hangzik?!
Program összeállításunkat azok számára fejlesztettük ki, akik szeretnék osztályukat, céges
csoportjukat rövid idő alatt, alacsony költségvetéssel, pár pillanat alatt színvonalasan
felrázni. A csapatot bezárjuk a hotel szobáiba. Innen a kollegákkal közösen kell kijutni, ahol
majdnem minden elemnek (kanapé, könyvespolc, váza, telefon, stb.) szerepe van a
szabadulásban. Különféle kódokat és kulcsokat kell megtalálni, majd használni, illetve
tárgyakat kombinálni egymással. Kérjen hozzá trénert, aki visszajelzést ad a csapatmunkáról!

Időtartama: kb. 1 óra
Javasolt létszám: 2-7 főig/szoba

Borkóstolók

A magyar borok csodásak. Mindig tudnak újat mondani. Aki értő ízlelőbimbóval áll
hozzájuk, minden korttyal új élményt szerez. Aki pedig még nem járatos a borok világában,
nagyszerű ízelítőt kaphat általunk belőle.

Időtartama: kb. 1-1,5 óra
Javasolt létszám: 5-50 főig

