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 Csapatépítés télen?
A téli időszakban is szüksége van a csapatnak együttlétre, közös játékra, tanulásra.
Erősíti a csapatot és a csapat jóllétét, ha a csapattagok együtt zárják és indítják az évet.
Nálunk az indoor csapatépítő programok ugyanolyan élménygazdagok és fejlesztőek, mint
az outdoor programok.
A téli természet csodálatos, különleges. Téli outdoor programjaink a csapatnak olyan
tapasztalásokra adnak lehetőséget, amelyek más évszakokban nem elérhetőek.
A téli csapatépítő programok költséghatékonyak.
Gondoskodjon csapatáról a téli időszakban is!

www.activetraining.hu



Évzáró programok
Eljött az ideje a közös ünneplésnek, ünnepvárásnak. Év végi programjainkkal egy 

közös játékkal zárhatjátok le 2022-őt! 



Ki ne szeretné a meglepetéseket? A karácsonyi kalendárium visszarepít gyermekkorunkba,
amikor még nagy izgalommal vártuk az ünnepeket. A program célja  a (ki)kapcsolódás,
egymás jobb megismerése és a közös ünnepvárás. A csapatok minden körben kinyitnak egy
ablakot a kalendáriumon, így választva ki a következő játékot.  Ezen a kooperatív programon
nincs verseny, a közös cél, hogy az összes ablak kinyíljon, ehhez azonban a kisebb csapatok
együttműködésére is szükség lesz! Az utolsó feladat teljesítése után nincs más hátra, mint az
ajándékozás. A résztvevők egy-egy  pozitív üzenettel ajándékozzák meg társaikat, hiszen
kapni is jó, de adni még jobb :)

Adventi kalendárium
 



A Kórházdekor csapatával karöltve arra kínálunk lehetőséget a csapatnak, hogy egy CSR
csapatéptő program keretein belül "örökbe fogadhasson" egy gyermekkórházat, rendelőt,
várótermet vagy kórtermet. A program során az örökbefogadott helyiség kicsinosításában
mindenki aktívan résztvehet, a résztvevők ecsetet, festéket ragadhatnak és profi segítséggel
varázsolhatnak újjá egy megkopott helységet.  A gyógyuláshoz sok esetben hozzájárul a
környezet, a jó hangulat, így egy apróságnak tűnő dologgal tehetik szebbé a kórház kis
lakóinak mindennapjait.

Karitatív kórház dekorálás
Ajándékozzunk örömet a legkisebbeknek Karácsonyra!



A közös tánc hagyományosan közösségépítő, kapcsolatokat erősítő. Ezen a programon azok
is rácsodálkoznak a tánc, mozgás erejére, akik azt hiszik, hogy nem szeretnek táncolni. Mert
csapatban táncolni jó mulatság! A program elején vidám játékokkal segítjük a résztvevők
hangolódását, majd szerzünk vidám perceket nekik azzal, hogy egy-egy ismert slágert
kapnak, amelyekre egy-egy rövid koreográfiát kell létrehozniuk kisebb csapatokban. A
koreográfia lehet humoros, játékos, sokféle műfajt, hangulatot ötvöző. A kisebb csapatok
következő feladata a saját táncát megtanítani a többieknek, míg végül a sok kisebb
koreográfia egy nagy táncmulatsággá áll össze. És a végeredmény? Sok nevetés, vidám
pillanat, kapcsolódás, nyitottság és kreativitás felébredése és egy emlékezetes évzárás.

Búcsúztassuk táncolva 2022-őt!
 



Évindító programok
Újra együtt a csapat az ünnepek után, indítsátok együtt az évet energizáló 

csapatépítő programjainkkal!



A csapatot ebben a játékos, mégis komoly csapatépítő programon egy időutazásra hívjuk. Az
utazáshoz szükséges speciális űrhajót ők maguk építik meg, majd kilövés után először a
múltba utaznak, és visszatekintenek 2022-re, majd a jövőbe, 2023-ra. Egy egyedi
időkapszulát is készítenek, amelybe beletehetnek mindent, amivel elégedettek, amiről úgy
gondolják, hogy szeretnék átvinni a jövőbe. Az időkapszulába szövegek, alkotások, tárgyak is
kerülhetnek, amelyek összegyűjtéséhez játékos lehetőségeket kínálunk az időutazóknak.

„Vissza a jövőbe” 
 időutazás a csapattal



START 
Ismerjük meg egymást a Célig!

Új év, új lehetőségek! Ebben a programban a résztvevők nem versenyeznek egymással, annál
több lehetőségük van az ismerkedésre és kooperálásra.

A résztvevők kisebb csapatokban játszanak, melyeknek összetétele a program során
folyamatosan változik, hogy mindenki minél több csapattaggal találkozzon. A játéktábla
mezőin lépdelve a csapattagok olyan játékos és/vagy mozgásos/sportos kihívásokban
vesznek részt, amelyek mindegyike azt a célt szolgálja, hogy megismerjék egymást,
megoszthassanak egymással számukra fontos dolgokat, közös élményeket szerezzenek, és
jól érezzék magukat. Minden csapattagnak célba kell érnie a játékmezőn, ahol azt is
teszteljük, hogy ki hány új csapattaggal találkozott a játékban.



Személyes újévi fogadalmakat sokan teszünk, de szoktunk-e elgondolkodni fogadalmakon a
munkahelyünkkel, csapatunkkal kapcsolatban? A január nagyon jó lehetőség arra, hogy
együtt ötleteljünk azon, hogy mi erősítené a csapat jóllétét 2023-ban. Ezen a programon
biztonságos keretek között, a kreativitást, nyitottságot és megosztásokat erősítő
gyakorlatokkal segítjük a csapatot abban, hogy néhány, akár nem szokványos, saját
érdeklődésüknek és lehetőségeiknek megfelelő, izgalmas célt tűzzenek ki maguknak. Abban
is támogatjuk a résztevőket, hogy hogyan tudják céljaikat megvalósítani és fenntarthatóvá
tenni. Megosztunk velük olyan, más csapatoknál bevált gyakorlatokat, mint a saját
szervezésű virtuális futó kihívás, vízkóstoló, rendszeres csoportos meditáció, könyvklub,
munkatér szépítő nap vagy az öngondoskodás napja.

Újévi fogadalmaink
 



Aktív indoor programok
ugyanolyan komplex, tematikus élményprogramok, mint a szabadban



Azt mondjuk, hogy átkelünk a hídon együtt, ha odaérünk. De mit csinálunk, ha a híd érkezik
hozzánk, méghozzá darabokban? A sikerhez elengedhetetlen a hatékony együttműködés,
kommunikáció, erőforrás-menedzsment és a kreatív ötletek. A „Bridging the Divide” egy vidám,
nagycsoportokban is minden résztvevőt aktivizáló program. Az építőknek meghatározott
specifikációk mentén egy olyan hidat kell építeniük limitált erőforrások felhasználásával,
kommunikációs akadályokkal és humoros, váratlan helyzetek megoldásával, amely elég stabil
ahhoz, hogy egy nagy, rádiótávirányítású jármű végig tudjon menni rajta. A résztvevők maguk
döntik el, hogy mit akarnak egy erős, stabil építménnyel áthidalni, hova akarnak együtt eljutni
2023-ban. A kisebb csapatok egy-egy híd elemet alkotnak meg a nagy egészhez. Az erőforrásokat
legjobban felhasználó, a hídelemet legkreatívabb dizájnnal és brand-del ellátó csapatokat
ünnepélyes hídátadó keretében jutalmazzuk. Dolgozzunk össze és éljük át együtt a sikerélményt!

Bridging the Divide
Építsünk együtt hidat a távolságba!



A program elindul, ezzel egy időben pedig bezárul egy ajtó valahol. Hogy az ajtó hol van és mit
rejt? Ezt a csapat csak akkor tudhatja meg, ha a csapattagok összedolgoznak... Ahhoz, hogy az
ajtón átjussanak, különböző feladványokat kell megoldaniuk. Az óra ketyeg, ám ez nem egy
szokványos szabaduló szoba… Még mielőtt a feladványokhoz jutnának, különböző csapat
kihívásokban kell helytállniuk. Csak ezután következhet a nyomozás, kódfejtés és a fejtörők
közös megoldása!  Fontos lesz a kreativitás, a jó megfigyelőkészség és a logika. A sokszínű
feladatoknak köszönhetően minden csapattag kiveheti a részét a munkából. De vajon hogy
teljesítenek időnyomás alatt?

Kizárva
Ebbe a szobába csak együtt juthattok be!



Feltalálók
Új év, új inspirációk - Tervezéstől a bemutatásig!

Ezen a programon a résztvevők híres magyar feltalálók nyomdokaiba léphetnek! A csapat
feladata nem más, mint  megalkotni egy új találmányt. Fontos, hogy ez a találmány valamilyen
szempontból kötődjön hozzájuk. Az első fázis a közös tervezés, melynek során szükségük lesz
nyitottságra, egymás ötleteinek meghallgatására, új megközelítésekre, kreativitásra. A második
részben jöhet a kivitelezés! A rendelkezésre álló eszközökből kell megépíteniük a találmányuk
prototípusát. És végül de nem utolsó sorban... Mit sem ér egy új találmány megfelelő marketing
nélkül. Az elkészült tárgyakatt be kell mutatniuk a nagyközönségnek.  



Ebben a programban a résztvevők kiscsoportos műhelymunka keretében alkohatják meg
álom-munkahelyüket, munkaterüket. Megépíthetik, megfesthetik, fotómontázst
készíthetnek a számukra ideális és rájuk szabott, egyedi környezetről. Van, akinek a
legnagyobb álma, hogy bevihesse magával a kutyáját dolgozni, vagy az, hogy csúszdán
közlekedhessen az irodaházban, esetleg ebéd után szeretne relaxálni, hogy jobban menjen a
munka, de ki tudja milyen ötletekkel állnak elő a többiek! Ennek a játékos-alkotó
programnak csak a képzeletetek szabhat határt!

A mi munkahelyünk
Új ötletek, megközelítések, kreativitás



Téli outdoor programok
Csodálatos téli természet, friss levegő és új kihívások!



Téli hévízi kenutúra
Gőzölgő meleg víz, tavirózsa, forralt bor

Egy különleges vízitúra azoknak a bevállalós csapatoknak, akik a hidegebb időtől sem rettenek
vissza, és télen sem szeretnének a négy fal között ülni, ehelyett ekkor is a természetbe és
kalandokra vágynak. Igazi különlegesség télen a meleg- és sekélyvizű, kristálytiszta Hévízi-
patakon kenuzni. A Hévízi-patak a Hévízi-tóból ered, felső szakasza sosem fagy be, ezért kiváló
téli vízitúra útvonal. A gőzölgő vízen evezve a résztevők megcsodálhatják a környező vízi világ
téli arcát. A patakon nincs hajóforgalom, felső részén akár fürödni is lehet, úgyhogy a fürdőruhát
is érdemes bepakolni! A túra végén pedig a termálfürdőben lazíthatják ki a résztvevők megfáradt
izmaikat.

 
 



A csapatot a külső várfal védelméhez rendelik. A tél közeledik vagy már itt is van, a
körülmények egyre zordabbak, a tájékozódás egyre nehezebb odakint. A csapat feladata
megtalálni a várat, és megvédeni azt a láthatatlan, külső ellenségtől. Az oda- és visszaúton is
olyan kihívások várják őket, amelyeket csak hatékony csapatmunkával, közös gondolkodással,
egymás segítésével és kitartással tudnak megoldani. A téli túrázás és téli természeti környezet
lehetőséget kínál a csapatnak arra, hogy ránézhessenek, hogyan működnek szokatlan (akár
nehéz) helyzetekben, hogyan segítik-motiválják egymást, hogy elérjék a célukat, meg tudják
védeni a várfalat, és együtt visszaérjenek a kiindulópontra.

"Winter is coming"
Egymás jobb megismerése  szokatlan, akár „extrém” helyzetekben



Erdei manók őrzik a téli erdő titkát. A csapat mindent feltesz arra, hogy megtalálja, és

megoszthassa a világgal, hogy mi rejlik a sötét árnyak, a havas tölgyek és bükkök hatalmas

gyökerei alatt. Útjukon gonosz manók akadályozzák, és kedves erdei állatok segítik őket. Mit

árulnak el a rókalyukból kikukucskáló róka, a télen erdeinkben maradó madarak, a téli álmukat

alvó mókusok a felfedezőknek a csapatmunkáról? Miközben a résztvevők keresik az útvonalat

az erdő titkos rejtekéhez, és különböző kihívásokat teljesítenek közösen egy-egy izgalmas

helyszínen, a téli természet szépségeit és saját csapatuk erősségeit, szokatlan helyzetekben való

együttműködésüket is felfedezhetik.

A téli erdő titka



A legtöbbben hallottak már a méltán híres „mini szobrokról”, amelyek gomba módjára
szaporodnak a fővárosban. Az apró gerillaszobrok alkotója Kolodko Mihány. Célja ezekkel az
alkotásokkal az, hogy viccesen, játékosan, mindig valamilyen csavarral állítson emléket
mesehősöknek, hírességeknek vagy művészeknek. A szobrok először anyagi okok miatt
jelentek meg ilyen kis méretben, mára azonban nagyon népszerűek lettek a városban,
legfőképp témájuk és méretük miatt. Ezen a programon a csapat egy városi „kincskereső” túrán
vehet részt. Hogy melyik a következő szobor, amit meg kell találniuk és hol lesz a végállomás?
Útjukat térképekkel, verses útleírásokkal és fejtörőkkel segítjük. Hogy a hideg időben se fázzon
senki, van olyan állomás, ahol forró csokival vagy akár forralt borral melegíthetik át a
szoborvadászok magukat. Ha a séta nem tartogatna elég izgalmat, az utolsó pontnál plusz
meglepetés vár rájuk. Nincs más hátra, mint, hogy megtalálják!

Kolodko szobrok nyomában
kalandos városi túra



Online csapatépítő élményprogramok
Online csapatépítő élményprogramjaink nagyon jó lehetőség nemzetközi vagy egymástól távol
dolgozó csapatoknak arra,  hogy kapcsolódhassanak egymáshoz, együtt játsszanak, közös, pozitív
élményekhez jussanak, megtapasztalják a hatékony együttműködést az online térben is (azt, hogy
ott is lehetséges), felszabaduljanak a mindennapi stressz alól, növekedjen a pozitív attitűdjük és
motivációjuk. A programokhoz az online platformokat mi biztosítjuk, és a kezelésükhöz segítséget
nyújtunk. Öt-tíz perc felkészítés elegendő ahhoz, hogy minden résztvevő számára élmény legyen a
csapatépítés. Igény esetén a megrendelő platformján valósítjuk meg a csapatépítést.



Csapat-társasjáték, amely lehetőséget biztosít a régóta home office-ban, hibrid munkavégzésben
dolgozó munkatársaknak az egymáshoz való kapcsolódásokra, az egymásra való „újra
rácsodálkozásra”. A csapaton belüli erősségekre, pozitívumokra koncentrál, és a pozitív
gondolatokat, attitűdöt segíti. 
Játékos formában erősíti a csapatkohéziót, a csapat magáról való pozitív énképét, a csapat
önbizalmát. Növeli a csoporttagok önbecsülését és a társak megbecsülését. Megerősítéseket
közvetít minden csapattag felé, melyeket a többiek visszajelzései még hangsúlyosabbá tesznek.
Mindez különös jelentőséget kap mai folyamatosan változó világunkban.

Connectivity
Csapatkohéziót erősítő, rendhagyó társasjáték



Ebben a játékban a résztvevők kisebb csapatokban játszanak. A csapatok célja, hogy nekik
legyen a legtöbbet érő műkincs gyűjteményük a játék végére.

A műkincsekhez különböző kihívások sikeres teljesítésével tudnak hozzájutni. A kihívásokban
való részvételre árveréseken licitálhatnak, miután konszenzusra jutottak abban, hogy melyik
hihívásra mennyi „artcoin”-t szánnak. A játék végére kiderül, hogy kik a legelszántabb és
legjobban együttműködő műkincskereskedők!

Néhány példa a játékban szereplő csapat kihívásokra:
• Art Puzzle – Rakjuk ki együtt időre, mielőtt megsemmisülne!
• Hamisítvány vagy valódi? Az anagrammák segítenek!
• Gyűjts a műkincseket! Hányat találunk meg közösen?
• Logi sztori – Beszéljük meg, fejtsük meg!
• ...

Műkincskereskedők
Műkincsek, árverések és kihívások – Kik a legjobb műkincskereskedők?



Ez a program kiválóan alkalmas a csapatkohézió erősítésére és a pozitívumokra,
erősségekre való fókuszálásra, hiszen a programon a résztvevők magukról vagy
társaikról hoznak létre egy vidám szuperhősös történetet.

A szuperhősök Mi vagyunk!
Ajándékozzuk meg egymást egy pozitív történettel!

A kisebb csapatok feladata egy olyan történetet írni a másik csapatról, amelyben a másik csapat
minden tagja szerepel, és valamilyen szuperképességgel rendelkezik. Ennek a szuperképességnek
valahogyan kapcsolódnia kell a csapattagnak ahhoz a valós erősségéhez, amellyel a nap mint nap
hozzátesz a csapat életéhez. Például: Szupererő = Segítőkész; Szupergyorsaság = Gyorsan végzi a
munkáját; Szuperlátás = Észreveszi a problémát és megoldja... Amikor a csapatok megírták a
történetüket, kiosztják a szerepeket maguk között, akár egyszerű jelmezeket, kellékeket
készíthetnek az előadáshoz, próbákat tartanak, majd felgördül a virtuális függöny......és a
résztvevők megnézik egymás történeteit. A csapattagok megtapasztalják, hogy az online térben is
lehet egymáshoz kapcsolódni, együtt dolgozni egy közös célért, és közös élményeket átélni.



Kapcsolat, ajánlatkérés
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