
 

 

 

 

 

 

 

Csapatépítő-, és élményprogram ajánlatok  

Szilvásváradon és térségében 
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A programok alkalmasak 10 fős csoportlétszámtól akár 200 főig is. Az egyes 

csomagokat nagyobb létszámnál ki tudjuk egészíteni + programelemekkel vagy 

több csomag kombinációjával. 

Az árak rugalmasak, nagyobb létszámú csoportok esetén külön megállapodás 

tárgyát képezi. A programok elsősorban Szilvásváradon és térségében szerveződnek, 

de módosításokkal egy részük  adaptálható más helyszínekre  is. 

Transzferek megszervezésében és lebonyolításában is tudunk segíteni. 

 



 

 

 

 

 

 

GPS-es kalandtúra (outdoor) 

GPS-ek és térkép segítségével kell megtalálni az egyes helyszíneket, ahol a 

következő feladatokat kell teljesíteni: 

 Indiánösvény – egy cikcakk alakban kifeszített kb. 15 m 

hosszú hevederen kell az egész csapatnak végighaladnia 

 Petrencerudas lépegető: egy eszköz készítése, mellyel egy 

társukat kell mozgatniuk, anélkül, hogy hozzá érnének. 

 Ikarus: kötelek és csigák segítségével kell egy társat mozgatni 

a levegőben, akinek téglából tornyot kell építenie, de nem 

érhet a talajhoz. 

 James Bond: lézernyalábokat szimbolizáló zsinórok között 

kell áthaladni, de nem lehet hozzájuk érni. 

 

Pusztaolimpia (out-indoor) 

Időjárás független ajánlat a fedett lovardában. Ideális létszám: 20-40 fő, de nagyobb 

csoportokra is szabható egyedi ajánlat alapján. 

A versenyszámok: 

Szekérhúzás 

Körbálagurítás vagy vasvillás bálahordó 

váltó 

Talicskázó váltó 

Lopózás 

Zsákban futás 

Gumicsizmás váltófutás 

Célba hajítás vasvillával 

„Kapd el a tojásom!” ügyességi feladat tyúktojással 

 

 

 



 

 

 

 

 

Magas kötél programcsomag (outdoor) 

A feladatok lehetőséget biztosítanak akár mélyebb elemzésre és értékelésre a célok 

és elvárások tükrében.  

 Ikarus: hegymászó kötelek és csigák segítségével egy 

társat kell mozgatni a levegőben – nem magasan – 

anélkül, hogy a talajt érintené. A feladata, hogy össze kell 

gyűjtenie bizonyos tárgyakat megfelelő sorrendben, 

miközben a szeme be van kötve. 

 Jákob létrája: egy óriási létra felfüggesztése, melyen 

egyszerre 2 ember mászhat, közben a társak biztosítják 

kötéllel lentről őket. 

 Átjutás a palánkon: egy 4 m magas palánkon kell minden 

résztvevőnek átjutnia a többiek segítségével. 

 Pelenkacölöp: fel kell mászni egy 6 m magas oszlopra, a tetejére felállni és onnan 

egy trapézt el kell kapni. A társak lentről biztosítanak: 

Szabadítsuk ki a társainkat! (outdoor-indoor) 

A program nagy létszámú csapatok számára is adaptálható.  

Reggelre virradóra, kihasználva, hogy a társaság az előző esti 

parti fáradalmait pihente ki, az egyik konkurens cég 

megbízásából profi bűnözők elrabolták a cég néhány 

munkatársát. Az eset hátterében feltehetőleg üzleti titkok 

megszerzése állt. 

Szerencsére a túszoknak sikerült nyomokat hagyni maguk után, 

amin a csapat el tud indulni. 

A nyomok és a titkos csatornákon kapott információk alapján a 

csapatnak az a feladata, hogy megszerezzen egy speciális 

járművet, majd – amennyiben sikerül a túszok tartózkodási 

helyét beazonosítani – ezzel a járművel kiszabadítsa őket. 

Közben a túszok  sem tétlenkednek, ha elég ügyesek, ki tudnak szabadulni és a találkozási 

pontról evakuálni lehet őket. 

 



 

 

 

 

 

 

Macskaséta: kombinált magas kötél programcsomag (outdoor) 

Magaskötélkerti tréninggyakorlat az Élménybázis kötélparkjában, ahol két feladat 

van kombinálva egymással. Minden résztvevőnek van feladata, és csak akkor 

teljesíthető a kitűzött cél, ha mindenki együttműködik. A kombinációban egyéni – 

páros –csapat feladatok vannak. 

 

Haladjunk a korral (outdoor) ( korlátozott létszám)  

 Lézerharc. Ez egy teljesen biztonságos és fájdalommentes valósághű harci játék, ahol – a 

paintballtól eltérően – nem kell védőruhát viselni, nincs fájdalomérzés, nincs káros hatás 

a környezetre. 

 Monster Rollerezés a Bükkben: egy rövid 

transzferrel felszállítjuk a csapatot a starthelyre, 

ahonnan vezető irányításával érkeznek meg a 

célállomásra. 

 Offroad: egy Landrovert kell a megadott módon 

irányítani és végigvinni a kijelölt pályán.  

 

Kalandparki kombi program (outdoor) 

Kalandpark és környéke, ahol 4 helyszín van:  

 a Kalanderdő kötélpályái 

 bungee trambulin 

 íjászat 

 falmászás 

       

 



 

 

 

 

 

 

A nagy kedvenc: 

Szőlőhegyi vesszőfutás: egy kis móka a szőlő és a bor körül  

(outdoor-indoor) 

 Hordó darts: találd el a hordó közepét!  

 Lopózás időre 

 

Borfelismerés – borkóstolás 

 Dugózás 

 Borhódítás: meg kell szerezni a magasban 

elrejtett hegy levét. 

 Pincelabirintus: ki kell jutni a sötét, nemes penésszel fedett, sok elágazással bíró pincéből  

(persze csak képletesen) 

 

GPS-es borkeresés (outdoor) 

Ha szeretsz a természetben túrázni, szívesen megkóstolod az egri borvidék legjobb borait, 

emellett még némi tájékozódás sincs ellenedre, ez egy neked való vidám program. A 

csoport létszámának megfelelő mennyiségű, 

kiváló minőségű borokat rejtünk el a 

környéken. A borok helyének koordinátáit 

GPS-ekbe tápláljuk, majd csapatokban meg kell 

találni a borokat. A program elején közös 

energizáló játék, majd a keresés közben 

keletkezett akadályokat is le kell küzdeni.  A 

kereséshez 4 főként 1 üveg bort, ásványvizet és 

poharakat biztosítunk. 
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Kerékpárral az Ó-Bükkben (Outdoor) 

Hegyikerékpár túra az ország egyik legszebb és legváltozatosabb táján! Kerékpározás 

közben felkeressük az Upponyi keresztet, ahová egy könnyű sziklamászáson keresztül 

jutunk el. A Borsodbótai Őrhegyről megcsodáljuk az Észak-Bükk vidékét. A program 

végén pisztrángsütés Szilvásváradon. 

 

Szabadítás a sárkánytoronyból (outdoor) 

„A király 12 gyermekének kiszabadítása a 

Sárkánytoronyból” – egy történetre felfűzött feladatsor, 

melyben konstrukciós, problémamegoldó,  tájékozódási és 

kötéltechnikai elemek vannak. Egy expedícióra kell 

indulni, útközben fegyvereket kell szerezni, meg kell 

találni a torony kulcsát, majd fel kell mászni a toronyba és 

kiszabadítani a király elrabolt gyermekeit.  

Problémamegoldó, csapatmunkát igénylő, 

kommunikációt fejlesztő programelemek alkotják a 

feladatokat: 

 „Vak” társak végigvezetése egy „sűrű, sötét erdőn”, mely 

akadályokkal van tarkítva. 

  A küzdelemhez szükséges fegyverek összegyűjtése – tájékozódás. 

 Átkelés a mocsáron. 

 Küzdelem a Sárkánytornyot védő gonosz erőkkel (lézerharc) 

 GPS navigáció a Sárkánytoronyhoz. 

Felmászás a „Sárkánytoronyba” de bekötött szemmel, és mindenkinek van egy 

kiszabadítandó gyermeke. 

 

 



 

 

 

 

 

Excelsior! Mindig magasabbra (outdoor) 

Szeretnéd te is átélni a hegymászás izgalmas 

élményeit igazi sziklákon? Akkor közöttünk a 

helyed. A komplex program része tájékozódás 

bükkszentlélekről az Örvénykő szikláihoz, ahol 

sziklát kell mászni, majd ereszkedni. A 

csapattagok be lesznek vonva a biztosításba, az 

ereszkedést önállóan, de biztosítással hajtják végre. 

Szilvásváradi transzferrel együtt kb. 5 órás program. 

A barlangi medve nyomában (outdoor) 

Barlangi program a Bükk hegységben a Kis –

fennsíkon, Szilvásváradtól kb. 45 perces 

távolságra, melynek időtartama transzferrel együtt 

kb. 6 óra.  

A feladat egy zárt, csak külön engedéllyel látogatható 

barlang megkeresése tájoló és egy itiner segítségével, a 

barlang végigjárása, benn feladatok. A visszaút szintén 

tájékozódást igényel, útközben a „Dante pokla” (ez egy 

beszakadt nagyon érdekes barlang) megkeresése. A 

programba be van még építve 2 csapatépítő elem: 

 Amazonasi híd építés hevederekből, melyen át is kell menni a csapatnak 

 Indián ösvény 

A kolostor titka avagy szentléleki barangolás (outdoor) 

 

A helyszín a bükkszentléleki turista park és 

környéke, ahol érdekes, izgalmas feladatok 

várnak a résztvevőkre, pl. mocsáron kell 

átkelni, felkutatni a kolostor romjai között 

elrejtett kincses ládát, át kell kelni egy 

időkapun, hogy megtaláljuk az eltűnt 

ereklyéket.  

 



 

 

 

 

 

Vadnyugati kalandok (outdoor) 

A telepeseknek fel kell kutatniuk az elveszettnek 

hitt aranybányát, de útközben a sziú indiánok ősi 

földjén kell átkelniük, ahol sok veszély leselkedik 

rájuk. Meg kell keresniük a Medve barlangot, a 

Bölények tavából, melyet a sziúk megmérgeztek, 

ki kell szedniük a mérgezést okozó anyagokat, ki 

kell jutniuk a Vakok erdejéből, végig kell menniük 

a Halál-kanyonon, ahol az élet vizét is 

megtalálhatják. 

Offroad (outdoor) 

vezetéstechnikai tréning, ahol terepjárókkal 

vezetéstechnikai feladatokat kell végrehajtani, 

lehetőség nyílik saját élményű terpjáró 

vezetésre,  illetve JCB  munkagéppel   

ügyességi pályát kell teljesíteni. Nem szokvá-

nyos vezetésről van szó, esetenként nem 

szokványos stílusban és módon kell irányítani 

az eszközöket.   

 „A Lipicai nyomában...” (indoor-outdoor) 

Ismeretlen tettesek elrabolják a legértékesebb 

szilvásváradi csődört. Nem kevesebb feladat, 

mint a csődör megtalálása és visszaszerzése 

vár a csapatra. 

Miközben próbálják megtalálni az ellopott 

gyönyörű lipicai csődört, a következő program-

elemeket kell teljesíteni: 

 

- mérgező mocsáron való átkelés 

- ló nélküli fogat átsegítése a sebes sodrású Szalajka patakon 

- rejtélyek szigete: feladványok megfejtése, ami által közelebb juthatnak a megoldáshoz. 

- kijutás a labirintusból 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjxrY-Ri5PXAhVCLFAKHUcwAM4QjRwIBw&url=http://lovakeslovasok.network.hu/kepek/lipicai_lovak/lipicai_csodor&authuser=1&psig=AOvVaw0Tq-6BvMNCxXMMH04fhctZ&ust=1509272173821486


 

 

 

 

 

Rendhagyó csapatépítés a lovardában (indoor) 

 Mobil bátorságoszlop 

 Rekeszépítés: minél magasabbra jutni 

rekeszek egymásra pakolásával 

 Jákob létrája: egy óriási létra felfüggesztése, 

melyen egyszerre 2 ember mászhat, közben a 

társak biztosítják kötéllel lentről őket. 

 Élet vize – csapatépítő feladat 

 Petrencerudas lépegető – csapatépítő feladat 

A létszámtól és az elvárásoktól függően egyéb programelemek is elhelyezhetőek, pl. 

lézerharc, fogathajtás, konstrukciós feladatok, népies jellegű játékok. 

 

Ti hogyan kommunikáltok? Kommunikációs tréning I.(outdoor-indoor) 

 
Páros – csoportos tréninggyakorlatok a cégen belüli kommunikáció fejlesztéséért.  

 Energiázálás 

 Ponyvafordítás 

 100 lábú  

 Páros vakvezetés 

Tréneri vezetéssel kiscsoportos megbeszélés arról, 

hogy mi megy jól, min kell javítani, hogy az 

egymás közötti kommunikácó hatékonyabb 

legyen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ti hogyan kommunikáltok? 

Kommunikációs tréning II. 

(outdoor-indoor)  

 kötelek hálójában – különböző 

geometriai alakzatok kialakítása 

kötelekből 

 vak kígyók 

 Tili-toli – egy régi logikai gyermekjáték 

újragondolva 

 Időgép: a klasszikus pókhálós tréninggyakorlat továbbfejlesztett változata 

Át a folyón... (outdoor) 

Egy kombinált program, ahol a csapatnak el kell jutnia a tutajépítés helyszínére 

kerékpárokkal, de közben még egyéb 

feladatok is várnak rájuk, Pl. át kell 

mászniuk egy palánkon, meg kell találniuk 

a tutajépítés helyszínének leírását 

tartalmazó ládát. 

A tavon hordókból és palló deszkákból egy 

tutajt kell építenie a csapatnak. A feladat: a 

tóban található bójákat össze kell gyűjteni a 

tutaj segítségével, 

majd a másik 

oldalon kirakni a csapattársakat. 

 Magasles építés 

Megadott faanyagok és eszközök segítségével egy használható 

magaslest kell összeállítania a csapatnak. A magasles 

segítségével kell megszerezni a továbbhaladáshoz szükséges 

információt.  

 



 

 

 

 

 

 

Karitatív tréning szervezése 

Igény esetén segítő-karitatív jellegű programot szervezünk a megrendelő számára, 

ahol iskolákban, óvodákban, öregotthonokban, fogyatékkal élőknél, hátrányos 

helyzetű kis falvakban lehetőséget nyújtunk önzetlen segítségnyújtásra. 

 

 

 

 

 

 

 


