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PARVE-
EHITUS

FILMI-
MÄNG: 
“STOP! 
KAADER!”

MÕRVA-
MÜSTEERIUM

MEESKONNA-
MÄNGUD

lihtne ja lõbus                         meeskonda arendav                      seikluslik

Mängus kasutatakse animatsioonitehnikat, 
kus tiimide käsutuses on kaamera ning 
kogu fi lm jäädvustatakse järjestikuseid 
pilte tehes. Kui võtted purgis, antakse kogu 
materjal meie osavate monteerijate kätte, 
kes klõpsitud kaadrid üheks tervikuks vor-
mivad. Õhtu lõpuks on võimalus kõiki töid 
üheskoos suurelt ekraanilt vaadata.  

Mõrvamüsteerium on lõbus ja intrigee-
riv rollimäng, mis sobib ideaalselt mõne 
õhtusöögi või lõkkeõhtu saateks. Selles 
mängus on igal osalejal võimalus kehastuda 
detektiiviks. Kõigi silme all toimub mõrv 
ning teie seltskonna ülesandeks on välja 
selgitada mõrvar ja tema motiivid. 

Parveehitus on meeskondlik koostöö 
mäng, kus tuleb etteantud materjalidest 
kindla aja jooksul ehitada kahte inimest 
vee peal kandev parv. Võistluse kulminat-
siooniks on parveralli, kus selgub kiireim 
meeskond ja vettpidavaim parv.  
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www.elamuspank.ee
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu

1–40 inimest 1080 €

35–50 inimest 900 €
51–70 inimest 1100 €
71–100 inimest 1300 €

50–59 inimest 1128 €
60–69 inimest 1248 €
70-200 inimest 
 Küsi hinda!

1-20 inimest 600 €
iga lisanduv inim. 20 €

Kuni 30 inimest 768 €
31-39 inimest 888 €
40-49 inimest 1008 €

1–40 inimest 1080 €
HINNAD

35–50 inimest 900 €
HINNAD

50–59 inimest 1128 €
HINNAD

Akti ivtegevused telli:
(+372) 50 84 585 

info@ojako.ee
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TEADUS-
JAHT

PÄÄSTE-
OPERATSIOON 

“SEARCH AND 
RESCUE ”

ESMAABI 
ABC

Päästeoperatsioon on meeskonna treening-
mäng, mis seisneb selles, et teie ette mana-
takse ruum, millest on üle käinud katastroof. 
Moodustatakse takistusrada, mille keskele 
valitakse teie seltskonnast kannatanud ning 
ülejäänud meeskond astub päästjate rolli. 
Päästmine toimub silmad kinni, ilma rääki-
mata ja liikudes maksimaalselt meetri kõr-
gusel maapinnast. Kogu aktsioon võetakse 
videosalve, et pärast üheskoos õnnestumisi 
ja ebaõnnestumisi detailsuseni analüüsida.

Esmaabi ABC koosneb kahest osast – 
võistlusest ning refl ektsioonist. Osalejatel 
tuleb esmaabi anda erinevate trauma ast-
metega inimestele. Tiimid koosnevad kuni 
kümnest inimesest ning igat ülesannet hin-
natakse ja tagasisidestatakse. Õppemängu 
viime läbi koostööd professionaalidega. 
Esmaabi ABC on hea võimalus elementaar-
seid baasteadmisi meelde tuletada.  

Teadusjahi märksõnadeks on loogiline mõt-
lemine, kiirus, osavus, loovus ja mööda kül-
ge ei jookse maha ka erinevad teadmised 
teaduslikku lähenemist vajavate praktiliste 
ülesannete kohta. Teadusjaht toimub 6-10 
liikmelistes tiimides, kus igal meeskonnal 
tuleb lahendada 5-7 praktilist ülesannet. 
Iga ülesande eest kogutakse punkte ning 
sõltuvalt seltskonna suurusest saavad 3-6 
tiimi fi naali, kus selgitatakse välja kõige 
suurem teadushai.  
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120

10–30

10–
100

2–4h

2-3h

2–4h

suvi/
talv

suvi/
talv

suvi/
talv

1–15 inimest 525 €
iga lisanduv inim. 15 €

1–20 inimest 850 €
21–35 inimest 1000 €
36–50 inimest 1200 €
51–70 inimest 1445 €

71–80 inimest 1645 €
81–90 inimest 1845 €
91–100 inimest 2045 €
111–120 inimest 2245 €

1–15 inimest 525 €
HINNAD

HINNAD

1- 25 inimest  714 €
26-30 inimest  834 €
31-35 inimest  954 €
36-100 inimest       Küsi hinda!

1- 25 inimest  714 €
HINNAD

www.elamuspank.ee
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu

MEESKONNATÖÖ 
OLÜMPIA

Meeskonnatöö olümpiat mängitakse 4-10 
liikmelistes tiimides, kes kuni kahe tunni 
vältel omavahel erinevates ülesannetes 
võistlevad. Kui ilm pole soodne, on võimalik 
meeskonnatöö olümpia ka sisetingimustes-
se ümber monteerida.

10–
100

1,5-2hsuvi/
talv

HINNAD
1–19 inimest 456 €
20–29 inimest 576 €
30–39 inimest 696 €
40–49 inimest 816 €

50–59 inimest            936 €
60–69 inimest          1056 €
70–79 inimest          1176 €
80–100 inimest Küsi hinda!
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EKSTREEM -
MÄNG

VIBURETK

PAINT-
BALL

Ekstreemmängus jagatakse osalejad 
võistkondadesse, kes nelja tunni vältel 
omavahel tulise lahingu maha peavad pi-
dama. Kogu võistlus kulmineerub paintballi 
väljakul, kus tiimidel tuleb üksteise vastu 
võistelda.  

Esiteks teeme teile lühikese vibulaskmise 
töötoa, järgmiseks suundutaksegi juba 
loodusesse, kus kuni kahe tunni jooksul on 
võimalik tabada nii klassikalisi vibunoole 
märklaudu, kui ka 3D loomakujutistest 
märklaudu. Retkel kasutatakse traditsioo-
nilisi longbow vibusid Falco Legend’ilt, mille 
erinevad tõmbetugevused võimaldavad 
märki lasta nii suurtel kui väikestel vibuküt-
tidel.  

Paintball on elamusmäng, mis annab 
adrenaliini laengu ning palju põnevat kõne-
ainet õhtusesse sauna! Selleks, et mängus 
edukas olla, ei pea olema “Rambo”. Vaja on 
julgust, kiirust, täpsust ja otsustusvõimet – 
kõik muu kujuneb juba mängu käigus.
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10–50

10–
100

4h

2-3h

2–4h

aprill-
oktoober

aprill-
oktoober

suvi/
talv

kuni 12 inimest    600 €
13-20 iga lisanduv inim.     50 €
21-30 iga lisanduv inim.     40 €

kuni 12 inimest    600 €
HINNAD

kuni 20 inimest 420 €
iga lisanduv inim. 18 €
kuni 20 inimest 420 €
HINNAD

20 €/inimene*
*  hinnale lisandub 

käibemaks 20%

NB! Alla 12-liikmelisel 
grupil lisandub 
instruktori tasu 20 €/h
Lisakuulid 0,04 €/tk

NB! Alla 12-liikmelisel 
HINNAD

www.elamuspank.ee
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu
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RISKI-
KAPITAL

Riskikapital on väga lihtne, ent põnev 
mäng, kus tuleb võimalikult vähese 
materjali kuluga ehitada konstruktsioon, 
mis suudaks püüda kinni muna niimoodi, 
et see ka terveks jääks. Võidab meeskond, 
kes suudab võtta suurima riski ja kukutada 
muna konstruktsioonile kõige kõrgemalt.

10–
100

1,5-2hsuvi/
talv

1- 25 inimest  504 €
26-50 inimest  624 €
51-75 inimest  768 €
76-100 inimest               1000€

1- 25 inimest  504 €
HINNAD
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VIBU-       
LAHING

On oskusi, mida tasub kuklas hoida juhuks, 
kui internet ja elektriküte otsa saavad. Siin-
kohal on üle keskmise arukas võtta kätte 
ja tulla adrenaliinist pritsivale, kuid samas 
täiesti ohutule vibulahingule. Vibulahin-
gut saab pidada nii õues märgitud alal kui 
suuremas saalis. Korralik kaitsevarustus 
tagab, et teil koju suundudes pooled silmad 
kadunud poleks.

10–
200

1-3h suvi/
talv

1-10 inimest 360€
11-20 inimest 480€
21-200 inimest 600€

1-10 inimest 360€
HINNAD

www.elamuspank.ee
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu

GEO-
SEIKLUS

Geoseiklus on meeskonnamäng, mis paneb 
proovile nii osalejate teadmised kui ka füü-
sise. Iga võistkond saab endale GPS-sead-
me, pliiatsi ning paberi, millel just Teie 
poolt valitud teemal koostatud ristsõna. 
Eesmärk on leida võimalikult  palju kind-
lale territooriumile märgitud punkte, kus 
ootavad ees ristsõnaküsimused. Mängu 
saab muuta veelgi põnevamaks erinevate 
seiklusülesannetega.

10–
200

2h +suvi/
talv

36–50 inimest 750 €
51–70 inimest 840 €
71–100 inimest 980 €
101–130 inimest 1140 €

kuni 10 inimest 290 €
iga lisanduv inim, 18 €
kuni 10 inimest 290 €
HINNAD


