SEIKLUSPARTNERI HOOAEG 2021
Seikluspartner pakub tegevusi suvepäevadeks, meeskonnakoolitusteks, matkadeks,
kooliekskursioonideks. Sobiv ka väiksematele sõpruskondadele.
Tegevusi saab omavahel kombineerida.
Küsige pakkumist, läheneme personaalselt.
MEESKONNAMÄNG „KRIISIOLUKORD“
Ühel hommikul kaob elekter: arvutiekraan on
must, kohviautomaat ei tööta, mõned
kolleegid on jäänud lifti kinni ja karjuvad
appi.
Varsti
pole
ka
telefonija
internetiühendust, televiisor ja raadio
vaikivad.
Seikluspartneri
seiklusmäng
„Kriisiolukord“ paneb sinu meeskonna
proovile: kuidas tulete toime antud
olukorras?
10-100

2,5 h

MEESKONNAMÄNG „VISA HING“
Visa Hinge leidmine ei ole kerge – temani
jõudmiseks tuleb dešifreerida kood,
kasutada jälgimisseadmeid, orienteeruda,
kommunikeeruda erinevate osaliste ja
ametnikega. See mäng nõuab loovust ja
tulemus on ettearvamatu nagu päris elu.
Meeskond
satub
lahendamiseks
on
meeskonnatöö oskusi.
10-60

MEESKONNAMÄNG „VAKTSIIN“
Piirkonnas levib tappev viirus. Eesti valitsusel
aga ei jätku ressurssi, et osta vaktsiini kõigile
elanikele, mistõttu jäävad ellu vaid
tugevamad ja osavamad.
Ülesanne: tagamaks ellujäämine, tuleb
osaleda
operatsioonis
ja
hankida
meeskonnale vaktsiin.
10-200

2,5 h

2,5 h

olukorda,
mille
vaja
rakendada

SUVEPÄEVADE MÄNGUD
PÄEVAJUHIGA
Mängud on meelelahutuslikud, aga
meeskonda liitvad. Meie päevajuhid
hoolitsevad selle eest, et teie suvepäev
oleks aktiivselt, meeleolukalt ja teie
soovidele vastavalt sisustatud.
Korraldame tegevusi, mänge ja võistlusi
nii suurtele kui väikestele, soovi korral
kasutame ka helitehnikat.
10-200

2-6h

MOBIILNE AERUTAMISKESKUS
Valikus on ühe-, kahe- ja kolmekohalised
meresüstad, sit-top süstad, aerusurfilauad ja
3-, 4- ning 9-kohalised kanuud.
Enne veeleminekut
instrueeritakse ja
juhendatakse osalejaid põhjalikult. Sõitmine
toimub kalda lähedal poidega tähistatud alal,
sõitmist julgestavad instruktorid.
1-200

2-6h

VIBULAHING
Vibulahingus kasutame spetsiaalset
varustust, mis tagab osalejatele
ohutuse. Sarnaneb paintballi mängule,
aga on valutum ja hinnalt soodsam.
Oleme ette valmistanud erineva
strateegiaga mänge: lipumäng, mäng
viimasele elule ja mäng punktidele, siia
saame lisada ka mängu käigus märkide
laskmise.
10-200

2-6h

MEESKONNAMÄNG „AUTODE
VALMISTAMINE“
Lõbus meeskonnamäng. Tegevus sobib nii
koolitustele kui suvepäevadele.
Meeskonnad panevad proovile oma loovuse ja
meisterlikkus. Neil tuleb valmistada etteantud
materjalidest sõiduvahendid ja hiljem võistelda
suurel võidusõidul.
10-150

1-2 h

TEMAATILISED SUVEPÄEVAD
Korraldame
erinevaid
teematilisi
suvepäevi: olümpiamängud, rockilaager,
kuldsed 80-ndad, kordusõppused, kuidas
maal ellujääda jne.
Loome temaatilise õhkkonna, viime läbi
vastavad mängud ja tegevused.
10-200

2-6 h

MEESKONNAMÄNG „PARVEEHITUS“
Lõbus meeskonnamäng. Tegevus sobib nii
koolitustele kui suvepäevadele.
Meeskonnad panevad proovile oma loovuse ja
tehnilise taiplikkuse. Nad peavad valmistama
etteantud materjalidest parved ja hiljem
toimub suur paadiralli.
10-150

1-2 h

KUIDAS METSAS ELLUJÄÄDA
Ürituse kestel tutvustatakse teid metsas eluks
ja ellujäämiseks vajalike põhitõdedega–
orienteerumine, metsas ööbimine, toitumine,
tuletegemise eriviisid, kalapüük, vigastuste
esmaabi ja ekstreemolukordade lahendamine.
10-100

2-4 h

2021 SUVEPÄEVADE HITT
Pakume üheaegselt erinevaid tegevusi, osalejad
saavad valida meelepärase. Suvepäevalised
saavad nautida vibustlaskmist, tasakaalulindil
kõndimist, fatbike rattal sõitmist, Wildest
laumängu ja aerutamist süstade, sup laudade ja
kanuudega. Taustaks mängib muusika ja
emotsioonid on garanteeritud.
10-200

2-6h

3D VIBUSTLASKMINE
Maastikule on paigutatud erinevad sihtmärgid.
Märkideks on 3D loomad ja pabersihtmärgid.
Pärast harjutamist toimub turniir, kus arvestust
peame nii meeskondlikult kui ka individuaalselt.
10-200

2-6h

SUVEPÄEVADE TÄISLAHENDUSED
Seikluspartner korraldab teie ettevõttele
meeldejääva
sündmuse algusest lõpuni.
Pakume huvitavaid lahendusi, esinejad ja
erinevaid atraktsioone.
Valmistame ette detailse kava ja tagame
ürituse õnnestunud elluviimise.

TEGEVUSED LASTELE
Korraldame lastele aktiivseid tegevusi
sünnipäevadel, koosviibimistel nii õues kui
toas.
Viime läbi seiklusmänge, vibulahinguid,
ellujäämiskursust,
lõbusaid
meeskonnamänge jne.
10-200

2-6 h

DISC-GOLF
Disc-golf on hasarti tekitav sportmäng, kus
mängijad peavad võimalikult vähese visete
arvuga spetsiaalse lendava taldriku
viskama disc-golfi korvi. Mäng sarnaneb
oma põhimõttelt tavalise palli-golfiga,
vahe on selles, et palli ja kepi asemel on
ketas ja spetsiaalne kettidega korv.
10-200

2-6h

SLACKLINE
Seikluspartner kasutab
nüüd oma
seiklustes ka slackline- linti. Slackline on
kahe puu vahele paigaldatud elastne
nailonlint, millel harjutatakse tasakaalu algul
seistes ja kōndides, kuid oskuste arenedes
tehakse trikke alates spagaadist, lōpetades
saltodega.
10-200

2-6h

RÄÄTSAMATKAD
Räätsamatkad toimuvad igal
aastaajal
rabas, kus vaatleme loodust, käime ümber
rabajärvede ja päeva lõpetame soovi korral
sauna ja õhtusöögiga. Matkad toimuvad
Ojako lähiümbrusesse jäävates rabades.
1-40

2-6 h

Küsi pakkumist!

AERUSURFI-, MERESÜSTA- JA
KANUUMATKAD
Matku korraldame Pärnu lahel. Enne matka
instrueerime osalejaid põhjalikult.

Sõidame meresüstadel ning kolme-, viiekaheksakohalistel kanuudel ning aerusurfilaudadel.
1-60

FATBIKE MATKAD
Fatbike rattaga saab sõita igasugusel
pinnasel isegi seal, kus muidu tuleb
kõndida, ratas käekõrval. Ja mis kõige
tähtsam - fatbike´iga saab sõita aasta läbi,
isegi talvel lumes ja lörtsis.
Valime
ümbruskonna maastikul raja, mille läbimine
pakub elamusi.
1-200

2-6h

Kohtumiseni,
Kaspar Kõiva
+372 5563 0069
www.seikluspartner.ee

2 -6h

ja

