OHJELMAPALVELUT KESÄ 2016
SAVOLAINEN
TAETOKILIPAELU
Hullunhauska leikkimielinen kisailu savolaisessa hengessä. Kilpailu etenee 4 - 6 rastilla
riippuen osallistujamääristä. Jokaisella rastilla on käytävä, jotta saa tuloskorttiin merkinnän. Kaikki voivat halutessaan osallistua toimintaan.
Rastitehtävät esim:
Hevosenkengän heitto, Ritsalla ammunta,
kurlinki kuiviltaan, Frisbeen tarkkuusheitto,
minigolf puttaus, sählylämäri ja rengaskeilaus.
Kesto 1 tunti
sopii isoille ryhmille 20 – 100 hlö
Hinta 25 eur / hlö
HUIMA SEIKKAILUKILPAILU
Seikkailukisassa kilpaillaan 6 hlö tiimeissä
muita ryhmäläisiä vastaan. Kisa käydään hotellin lähialueilla ja Kallaveden aalloilla. Lajeina leikkimielinen suunnistus, melontatehtävä, köysilaskeutumistehtävä ja tarkkuuskisa paintball aseilla. lisäksi yllätyksiä. Liikunnallinen ja haastava ohjelma huimapäille !
kesto. n. 3 tuntia
min 10 hlö ryhmille
hinta 45 eur / hlö,
SUP – LAUTAILU TUNTI
Ohjattu SUP tunti Salvosen aalloilla. Kylmemmällä kelillä osallistujille on tarjolla märkäpukuja. Kokeile uutta lajia vesillä. SUP laudalla seistään ja melotaan pystyssä pitkällä
melalla. Sopii kaikilla ja on helppoa. Tämän
kesän hittituote !
Kesto n. 2 – 3 tuntia
Hinta 49 eur / hlö

TOIMINTASEIKKAILU
PELASTAJANA
Jokainen saa kokea miltä tuntuu supersankarin arki askareissaan. Toiminta sisältää
rasteja joilla harjoitellaan selviämään hurjista onnettomuustilanteista. Mukana esim.
sammutuspeitteen käyttö, jauhesammutin,
hätäsoihdut, ensiaputehtävänä liikenneonnettomuus ja elvyttäminen erikoisvälineillä.
Ohjelmalla on myös työpaikan turvallisuutta
kehittävä koulutuksellinen vaikutus.
Kesto 2 – 8 tuntia
Ryhmäkoko 10 – 40
Hinta alkaen 45 eur / hlö

MELONTARETKET
MELONTAKOULUT
Melontaretki kajakilla tai kanootilla Kuopion lähivesillä. Sisältää opetusta välineistä ja melontatekniikasta. Reitti esittelee Kuopion luontoa vesiltä käsin. Voidaan
toteuttaa myös illalla, jolloin pimeys ja kaupungin valot antavat oman mausteensa
melontaan. Melontaretki sisältää kahvit ja
makkarat nuotiolla.

KORKEAT KÖYSIRADAT
Voimme laatia ryhmällenne hurjia köysiharjoitteita yhden tai useamman. Valittavana: Taivaskeinu, kiipeilypuu, korikiipeily,
Jaakobin tikapuut, ZikZak, ylitystehtävät
korkealla, keppitalutus, ihmishissi. Näistä
tehdään aina ryhmälle tarjous erikseen!
Hintaan vaikuttavat ryhmäkoko ja toimintaaika.

RENTOUSTUSKELLUNTA
Märkäpuvut päälle ja kellumaan. Mahtavaa rentoutusta etenkin tähtikirkkaina elokuun iltoina. Puku päällä ei kylmä pääse
yllättämään kellujaa. Uimme ensin pienen
matkan keskelle järveä kellumaan. Ohjaaja on mukana koko ajan antamassa
vinkkejä. Voidaan toteuttaa myös SUP
laudoilla.
Kesto n. 1,5 tuntia
Hinta 55 eur / hlö
Suositellaan saunan yhteyteen.

PAINTBALL PELIT
Partaharjun alueella on hienoja metsäalueita paintball pelille. Suuret kivenlohkareet
ja puut antavat mahtavasti suojaa hyökkäävälle joukkueelle. Ohjatussa pelitapahtumassa on paikalla tuomari ja tekniikka pelaa. Pelit 14 vuoden kokemuksella.
Kesto n. 2 tuntia
Hinta 45 eur / hlö sis. 500 kuulaa/ ukko
haalarit ja loputtomat ilmat. Lisäkuulaa saa.

kesto 2 tuntia
ryhmäkoko 4 – 20 hlö
hinta 39 eur / hlö

Släckline TASAPAINORATA
Voimme rakentaa köysiharjoitteita melkein
mihin tahansa ympäristöön. Tasapainokiipeily tapahtuu n. 1 metrin korkeudella.
Tarjolla 10 erilaista harjoitetta, jotka voidaan yhdistää yhdeksi radaksi. Tämä on
erityisesti nuorison mieleen!
Kesto 1 – 3 tuntia
ryhmäkoko 10 – 40 hlö
Hinta erillisellä tarjouksella alk. 39 eur / hlö

