MEESKONNATÖÖ SEIKLUSED

Ojako talu
Tel: 508 4585
info@ojako.ee

Koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI korraldame
lähiümbruse maastikul ja siseruumides meeskonnatöö
tegevusi gruppidele. Lisaks aktiivsele tegevusele ja
meelelahutusele on kõikides tegevustes olulisel kohal
meeskonnatöö.

Minimaalne ja
maksimaalne osalejate arv

Mängud toimuvad aastaringselt, ka pimedal ajal, läbiviimise
keeled: eesti, inglise, vene, soome. Korraldaja poolt on
ettevalmistus, läbiviimine, auhind, kogu vajalik tehnika ja
varustus ning lisavarustus ilmariskide vähendamiseks:
vihmakeebid, nutikindad, jäätallad jms.

Kestvus kokku koos
sissejuhatuse ja kokkuvõttega
Kas toimub talvel või hooajad
Kas saab mängida pimedas
Läbiviimise keeled

EV 100
Tähistame juubeliaastat mängides! EV100 on spets
juubeliaastaks valminud lihtne ja lõbus meeskonnamäng,
milles on ainult 100% Eestiga haakuvad teemad. See on
suur maastikuviktoriin, kus orienteerudes maastikul tuleb
leida õiged kohad ning vastata Eesti teemalistele
küsimustele. Põnevaks teeb mängu, et iga tiim saab valida
rogaini stiilis, endale sobivad punktide teemad kuhu liikuda
Korralduse tasu 10-le 294€
ning võtma vahel ka riske - valed
Iga lisanduv inimene 18€
vastused vähendavad skoori.
Gruppidele üle 35 osaleja

8-800
2,5h
JAH
JAH
EST

grupihinnad (alates 9€ inimene).

FILMIFESTIVAL
15-180
3h
JAH
JAH
EST, ENG
FIN, RUS

Kõige lõbusamas meeskonnamängus on legendi järgi kohalikule
filmifestivalile saadetud filmid kaduma läinud. Olukorra
päästmiseks tuleb kohalolijatel teha kõik, mis võimalik. Olemas on
kaamerad ja muu filmikompanii varustus ning hakkajad kolleegid!
Nii tuleb teil kiirelt mõned filmitreilerid ise üles võtta, et filmigalal
midagi vaadata oleks. See mäng toob tiimikaaslastes välja nende
loomingulise ja humoorika külje ning võtab muige suule veel
Korralduse tasu 10-le 350€
hiljemgi. Mängus jagub tegevust kõigile, lisaks
Iga lisanduv inimene 20€
näitlejatele vajab kompanii ka taustajõude!
Gruppidele üle 35 osaleja

grupihinnad (alates 12€ inimene).

KARL VÄINO MÕISTATUS
Karl Väino Mõistatus on põnev legendiga maastikumäng,
milles on nuputamist, liikumist ja meeskonnaga koos
toimetamist. See on nagu meie oma Da Vinci kood!, kus iga
meeskond saab omale koopia K.Väino omaaegsest portfellist
koos selle salapärase sisuga! Nutikalt portfelli sisu kasutades
tuleb maastikul jälge ajada ning uurida vihjed, murda lahti
koode ja täita ülesanded, et lahendada
Korralduse tasu 10-le 390€
Iga lisanduv inimene 20€
salapärane Karl Väino portfelli mõistatus!
Gruppidele üle 35 osaleja

grupihinnad (alates 12€ inimene).

10 -200
2,5h
Suvi, kevad
JAH
EST, ENG

FAX PEAKONTORIST
10-60
2,5h
JAH
EI
EST, ENG
FIN, RUS

Fax peakontorist on meeskonna treeningu mäng looduses.
See on mäng, kus tuleb koos töökaaslastega "hüpata
tundmatus kohas vette" ja asuda koos tekkinud olukorda
lahendama. See mäng on praktiline meeskonnakoolitus,
milles puudub teooria osa, ning on tööriist mis käivitab
meeskonnatöö parendamise mõtted ja arutelu. Mäng algab
faksi saabumisega peakontorist, milles on kirjas meeskonna
ülesanne. Rohkem lisainfot ei jagata - edasi tuleb tiim
ülesande täitmiseks efektiivselt tööle saada!

Korralduse tasu 10-le 390€
Iga lisanduv inimene 20€
Gruppidele üle 35 osaleja
grupihinnad (alates 14€ inimene).

LOQUIZ
10-200

Loquiz on nutikate inimeste meeskonnamäng, mille võidab
2,5h
tiim, kes vastab vähimale arvule küsimustele! Mängu juhib
tahvelarvuti, kuid mängus on liikumist maastikul. Selles
JAH
mängus tuleb 5 liikmelisel tiimi koostada toimiv strateegia,
JAH
pidevalt langetada uusi otsuseid sobiva strateegia ja
EST, ENG
liikumissuuna valimiseks, olla valmis nende nimel riskeerima
FIN, RUS
ja panna proovile oma teadmised. Loquiz on originaalse
skeemiga mäng, milles võidab parim strateeg!
Korralduse tasu 10-le 350€
Iga lisanduv inimene 20€
Gruppidele üle 35 osaleja
grupihinnad (alates 12€ inimene).

EESTI MÄNG
8-800
2,5h
Suvi, kevad
JAH
EST,

Ehe maastikumäng, milles osalejad panevad proovile oma
teadmised ja nuputamisoskused miniatuursel Eestimaal.
Tiimid liiguvad mõned kilomeetrid lähiümbruses, kuid
külastavad nii Narvat kui Saaremaad! Kaasas Eestiga seotud
nuputamisülesanded ning suur elektrooniline pildikaart mis ise
annab teada, kui oled õige koha avastanud. Vihjete alusel tuleb
leida kus elab harjus, kus on Eesti sügavaim järv
Korralduse tasu 10-le 350€
ja kus asub klaasimuuseum, kus asub suurim
Iga lisanduv inimene 20€
Gruppidele üle 35 osaleja
rändrahn ja palju muud põnevat Eestimaal!
grupihinnad (alates 12€ inimene).

UUS!

MÜSTILINE HELIDE MAAILM
Uus lihtne ja lõbus ning eriline maastikumäng! Aastaid tagasi
avastati, et siinkandis kostub teatud sagedusel müstilisi helisid.
See müstiline helide maailm on lisaks teadlastele paelunud nii
ufolooge, kui vandenõu teoreetikuid ja külaelanikke.
Nüüd on teie tiimi kord kuulata neid hääli ja püüda selgust tuua.
Abivahenditeks kõrvaklappidega skännerid ja piirkonna
vihjekaart. Mängu võitmiseks läheb vaja leidlikust ning
Korralduse tasu 10-le 350€
kuulamisoskust ja meeskonnatööd!

Iga lisanduv inimene 20€
Gruppidele üle 35 osaleja
grupihinnad (alates 12€ inimene).

10-120
2,5h
JAH
EI
EST, ENG
FIN, RUS

BITCOIN KAEVANDUS
50-300
2,5h
JAH
EI
EST, ENG,
RUS

UUS!

Aastal 2018 unistavad
Meeskonna
aerusurf on
kõik
uusbitcoinidest!
lõbus veeatraktsioon!
Selles suures
Aerusurf on viimastel
seiklusmängus
saate ise
aastatel
“kaevata”
maailmas
ja bitcoin
üks mündid
kiiremini
populaarsust
jäävadki
teile päriseks!
koguv spordiala.
Abiks onMeie
piirkonna
kasutame
kaart, kompass
suvepäevadel
ja
tiimiliikmetesuuri
nutikus.
meeskonna
Tiimidel XL
tuleb
SUP
orienteeruda
paate, millega
saab korraga
maastikul,
nuputada
suftata ning
kuni läbida
8 inimest!
maaklerite
Suurempoolt
paatantavaid
on
stabiilne ja kordades lõbusam!
meeskonnaharjutusi.
Tühjade pihkudega
Suvepäevaleisurfame
jää keegikahe
suure alusega
mõned
bitcoinid
niisama
teenibjaiga
võistleme
tiim. Kuidmeeskondadega!
kui julgete aga
Sobib nii merele,
langetada
“investeerimisotsuseid”
kui järvele!
võib kuldseid münte
teenida rohkemgi! Põnevus ja lõbu kauba peale!

Korralduse tasu gruppidele:
kuni 70 osalejat 1350€
71 - 100 osalejat 1520€
101 - 130 osalejat 1790€
131 - 160 osalejat 2260€

AARDEJAHT

50-200

Aardejaht on metsamängude klassika!, milles on vana head
kompassiga liikumist, nuputamist ja tiimitunnet arendavad
meeskonnaga koostegemise harjutusi. Aarde leidmiseks
tuleb vana kaardi, kompassi ning vihjete abil liikuda ja
nuputada. Kuid teie vastasvõistkonnad himustavad samuti
aardekirstu ja mängu võitmiseks peate olema nutikad!
Mäng on rahulik jalutamine, kuid finaalis on kirstu leidmine
kiire ja üllatusterohke! Võidab tiim, kellel on ka õnne!
Aardejahi mängus on erilised meeskonnaharjutused!

SUURENDAME KÄIVET!
50-200
2,5h
JAH
JAH
EST

2,5h
JAH
EI
EST, ENG
(RUS)

Korralduse tasu gruppidele:
kuni 70 osalejat 1350€
71 - 100 osalejat 1520€
101 - 130 osalejat 1790€
131 - 160 osalejat 2260€

UUS!

Uus hoogne ja tegevusterohke meeskonnamäng, mis annab
kõige suurema efekti, kui seda mängib ühe firma tiim!
See aitab parandada omavahelist koostööd ning saadud
kogemust ka hiljem päris elus rakendada. Erinevalt muudest
tiimi mängudest puudub siin võistlusmoment ja kõik
mängijad peavad tegema koostööd ühise eesmärgi nimel.
Töövahenditeks raadiosaatjad, tahvelarvutid ja
Korralduse tasu 10-le 390€
Iga lisanduv inimene 20€
Äripäeva TOP 100.

Gruppidele üle 35 osaleja
grupihinnad (alates 14€ inimene).

RAHARALLI
40-300

Raharalli on suurte gruppide mäng meeskonnavaimuga
mängijatele! Selles mängus tuleb tööle panna nii pea kui
2,5h
jalad – nagu ikka, kui võisteldakse raha pärast! Tegemist on
JAH
strateegiat ja planeerimist nõudva orienteerumismänguga,
JAH
milles on 4 klassikalist meeskonnatöö harjutust. Mängu juhib,
EST, ENG
näitab kaarti ja annab ülesandeid spets mängumasin. Mängu
FIN, RUS
sisu osa ja eesmärki saab lihtsalt muuta ka ürituse teema või
ettevõttega haakuvaks - Kliendiralli, Energiaralli jne.
Korralduse tasu gruppidele:
kuni 70 osalejat 1350€
Raharalli mäng oli 2017 aasta suvepäevade hitt!
71 - 100 osalejat 1520€
101 - 130 osalejat 1790€
131 - 160 osalejat 2260€

NOEASYDAY
10 -70
2,5h
JAH
JAH
EST, ENG
FIN, RUS

NoEasyDay on reaalsest erioperatsioonist innustust saanud
meeskonnatöö treening, mille keskmes on meeskonnaliikmete omavaheline kommunikatsioon. See on ehe
meeskonnatöö, mitte ainult lõbus ajaviide. Tiimidel tuleb
piiratud ajaga juhendada oma tiimi luurajaid raadio teel
leidmaks asukohti tundmatul maastikul. Staap jälgib luurajate
liikumist suurel ekraanil ja annab neile juhiseid läbi raadioeetri.
Sõnumite edastamine ja üldine kommunikatsioon paraneb
selle käigus tuntavalt. Parim valik koolitustele! Korralduse tasu

ühe staabiga 10–35 inimesele 918€
Kahe staabiga 36–70 inimest 1650€
Sisaldab km 20%

ROBOT WARS

10-60

Robot Wars on haarav meeskonna võistlusmäng, mis sobib
kõigile! Üritus toimub kahes osas. Esimeses mängu osas
tuleb tiimidel vastavalt reeglitele ja piirangutele ehitada
legolaadsetest konstruktoritest kokku töötav robot, millega
võitlusse astuda. Ehitamine on lihtne! Robotite võistlus algab
põnevate teatesõitudega, kus igal tiimi liikmel on oma roll!!
Ürituse finaal robotite võistlus suurel areenil! See on põnev
ja emotsiooniderohke ning haarav jälgida
Korralduse tasu 10-le 350€
kõigile osalistele!
Iga lisanduv inimene 20€

2,5h
Suvi, talvel sees
EI
EST, ENG,
FIN, RUS

Gruppidele üle 35 osaleja
grupihinnad (alates 12€ inimene).

POMMIRÜHM VR
8-60
2,5h
JAH
JAH
EST, ENG

UUS!

Virtuaalreaalsus on nüüd meeskonnamängus! Põnevus ja
pinge on haripunktis, kui kell tiksub halastamatult ja
pommirühm peab keerulise sütikuga pommi kahjutuks
tegema, enne kui loendurile ilmuvad kõige viimased
numbrid 3,2,1 … Haaravas tiimi mängus on abilised
reaalsuses, kes peavad aitama virtuaalreaalsuses olevat
tiimi liiget. Kui pommid kahjutud, saab lustida erinevatel
virtuaalreaalsuse atraktsioonidel. Mäng sobibhästi
tubaseks seminari jätkuks ja jõuluüritustele. Korralduse tasu 10-le 350€

Iga lisanduv inimene 20€
Gruppidele üle 35 osaleja
grupihinnad (alates 14€ inimene).

EI LEIDNUD SOBIVAT?! VAJAD TÄPSEMAT KIRJELDUST?!
Seiklusi on veel - Kapo Kuulab, 100 MÖLKI, Fotojaht, Exit room,
DISCGOLF, veesõidukite töötuba, F1 autoehitus ja ralli, Raftiralli,
laeva ehitus, Fat bike rattamatk, meeskonnatöö hiigelkanuus,
Rube Goldberg, Meeskonnatöö Olümpia ja palju muud.
Või vajad täpsemat mängukirjeldust või abi sobivaima valikul!?
KÜSI LISA!

Seiklusmängud
alates aastast 2003.

Telli meeskonnamäng koos majutusteenustega!

