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Programjaink az év bármely napjára
Casino Est

Bingo Est

Kocsma kvíz

ÉpítŐK

SePerc és nyersz!

Óriás
Ki nevet a végén?

Casino Est
A hotel vendégei a hotel híres kaszinójában
találják
magukat,
ahol
zsetonok
megszerzéséért küzdenek.
Az est folyamán a résztvevők az alábbi 3
szerencsejátékban teszik próbára tudásukat és
szerencséjüket: kóckapóker, rulett és black
jack.
Ahhoz mérten, hogy ki, hogyan teljesített az
adott játékban zsetonokat kap.
Ha elegendő zsetont gyűjtenek össze,
megtudják
a
széf
kódját,
melyben
nyereményük rejlik.
A program a hotel halljában
megvalósítható.

Bingo Est
Ezen a programunkon a szállóvendégek a népszerű Bingo játékban
vehetnek részt, ahol a főszerep a szerencsén és a hangos kiáltáson van.
A jól megkevert számokat, mindig más-más résztvevő húzza ki, így
könnyen lehet, hogy egy szerencsés játékos épp az utolsó, hiányzó számát
húzza ki saját családtagjának.
Amint meg van 5 db egymás melletti szám a játékosnak, jöhet a hangos
Bingo bekiabálás és jár a pont.
Az est végén összeszámoljuk ki rendelkezik a legtöbb ponttal, amiért
természetesen díjban részesül.

A program megvalósításához szükséges egy konferenciaterem technikával.

SePerc és nyersz!
Ezen a vidám, szórakoztató programunkon a résztvevőkre a népszerű
ügyességi vetélkedő kihívásai várnak.
A SePerc és nyersz programunkon különböző ügyességi kihívásokat 60
másodperc alatt teljesíteni, melyek sikeres megoldásához szükség van
koncentrációra, problémamegoldó készségre és kitartásra. Ezen
kihívások mind különbözőek, így minden korosztály megtalálja a
számára kedvező és teljesíthető kihívást.
A szórakoztató feladványokat létszámtól függően a résztvevők
egyszerre hajtják végre, így a hangulat még jobban fokozódik.

A program a hotel halljában megvalósítható.

Kocsma kvíz
A kocsmai hangulatot idéző programon, a szállóvendégeknek
különböző kvíz kérdéseket kell megválaszolniuk egy-egy pohár
sör/bor/koktél társaságában. A kérdések sok témát érintenek,
legyen az sport, történelem, alapműveltség, popkultúra, filmtörténet,
sorozatok/rajzfilmek, irodalom, földrajz stb.
A programon, hogy a hagyományoktól picit eltérjünk, egy-egy kérdés,
akár lehet egy logikai feladvány is vagy egy gyorsaságot igénylő
puzzle kirakása is az asztalnál.

A program megvalósításához szükséges egy konferenciaterem technikával
vagy akár hotel bárja is megfelelő és hangulatos helyszín lehet.

ÉpítŐK
A programon a szállóvendégek játékos kihívások során „pénzt”
gyűjtenek, hogy fel tudják építeni belőle a mini hotelt!
A program második felében, a résztvevők kartondobozokból és egyéb
anyagokból megépítik a hotel makettjét.
Az építkezés során, minden résztvevő megtalálhatja a kedvére való
munkálatot. (vágás, ragasztás, színezés, stb.)

A program a hotel halljában megvalósítható.

Óriás Ki nevet a végén?
Ki ne szeretne társasozni? A szállóvendégek kipróbálhatják,
hogy milyen egy óriás „Ki nevet a végén?” pályán más családok
ellen harcba szállni. A csapatok az óriás társasjátékmező körül
helyezkednek el és ha rájuk kerül a sor egy óriás dobókockával
dobhatnak. Lássuk Ki nevet a végén?
A jó hangulat és a nevetés garantált! ☺

A program a hotel halljában megvalósítható.

Ünnepi programjaink
Farsangi
álarckészítés
és verseny

Ünnepi
SePerc és Nyersz!

Húsvéti kalandok

Halloweeni
őrület

Mentsük meg a
Télapót!

Karácsonyi
ügyeskezek

Farsangi álarckészítés és verseny
Ezen a programunkon a kreativitásé a főszerep!
A résztvevőknek lehetősége van mindenféle alapanyagból
elkészíteniük saját farsangi álarcukat. Lehet egyéni álarcot
készíteni, de akár egy egész család is beöltözhet egy általuk kedvelt
mese/film/képregény főhőseinek.
Aki elkészíti az álarcot egy kis meglepetést is kap tőlünk, illetve a nap
végén megszavazzuk, kik nyerik el a legjobb álarckészítő díját!

A program a hotel halljában megvalósítható.

Húsvéti kalandok
A résztvevőknek különböző játékos feladatokban kell részt venniük,
amiért az kis füzetükbe húsvéti pecsétet kaphatnak.
Játékok pl.: tojásfestés, tojáskeresés, ügyességi játékok, stb.
Aki elegendő húsvéti pecsétet gyűjt össze,
meglepetéssel kedveskedünk.

annak egy kis

A program a hotel halljában és kertjében megvalósítható.

Halloweeni őrület
Halloween az ijesztő jelmezek, a hátborzongató hangulat és a
mókás játékok időszaka.
Ezen a programon a résztvevőknek a fentiekben mind része lesz. A
résztvevők a saját kézzel készített rémes jelmezeikbe öltözve, a
halloween-hez kapcsolódó szórakoztató játékokban vehetnek részt.
Az ijesztő hangulatról és dekorációról is a CreativiTEAM csapat
gondoskodik.
Rémisztegetésre fel!

A program a hotel halljában megvalósítható.

Ünnepi SePerc és Nyersz!
Az Ünnepi SePerc és Nyersz! programunkon a vidám és szórakoztató
ügyességi vetélkedő 1 perces kihívási várnak a szállóvendégekre.
A karácsonyi hangulat fokozása érdekében, ezen kihívások
mindegyike valamely módon kapcsolódik az ünnephez. A szeretet
ünnepére jellemező tárgyakkal kell a résztvevőknek 60 másodperc
alatt teljesíteni a koncentrálást, problémamegoldó készséget és
kitartást igénylő feladatokat.
A szórakoztató feladványok sikeres teljesítésére egy-egy résztvevőre
van szükség.

A program a hotel halljában megvalósítható.

Mentsük meg a Télapót!
A Télapó manói a szállóvendégek segítségét kérik. Nyakunkon az
ünnep és a Télapó nyomtalanul eltűnt, az óriás puttonyban
összekészített ajándékok szétszóródtak, így veszélybe került az
ajándékok sorsa.
A résztvevőknek minél előbb meg kell találnia a Télapót és
összerendezni az ajándékokat. Ám ez nem lesz egyszerű, a küldetést
gonosz koboldok próbálják meghiúsítani, akik különböző kihívások
elé állítják a résztvevőket!
Mentsük meg együtt a Télapót!

A program a hotel halljában megvalósítható.

Karácsonyi ügyeskezek!
Ezen a kreatív programunkon a résztvevőknek lehetőségük van saját,
kézzel készített karácsonyi dekorációkat, ajándékokat, díszeket
alkotni.

A különböző kreatív anyagokból, minták alapján vagy saját
elképzelés szerint készítik el az alkotásaikat a szállóvendéget,
melyeket természetesen haza is vihetnek magukkal.

A program a hotel halljában megvalósítható.

Csapatunk
A CreativiTEAM csapata képzett, lendületes és fiatalos tagokból áll, akik
sokszínségükkel, kreativitásukkal és tapasztalatukkal, mind hozzájárulnak
egy sikeres csapatépítő programhoz.

További információink
Programok időtartama:
Előre egyeztetett létszám és kiválasztott program függvényében 1 órától- akár
egész napos időtartamra is.
Titoktartás:
A Céggel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas
információként kezeljük.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressen minket
bizalommal az alábbi elérhetőségeken!
Közös munkában bízva: A CreativiTEAM csapata
CreativiTEAM
Panák Veronika: 06 30 872 80 55
Szarka Gréta: 06 30 947 20 70
E-mail: info@creativiteam.hu
Web: www.creativiteam.hu
Postacímünk: 1095 Budapest, Mester utca 1.

