
CSAPATÉPÍTŐ BUDAPESTEN



KALANDJÁTÉK BUDAPESTEN – IDŐIGÉNY (PERC)

0:00 – 0:30 – Ráhangoló csapatépítő tréning gyakorlatok

0:30 – 2:00 – Csapatverseny (kincskeresés, logikai 
feladványok, tematizált csapatépítő)

2:00 – 3:00 – Kvíz játék  
3:00 – 4:00 – Játékértékelés, eredményhirdetés

*A játék hossza abszolút rugalmas, könnyen eltérhet a fent jelölt időpontoktól ügyféligény alapján. Bármelyik 
modul elhagyható vagy helyettesíthető
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HELYSZÍN – CÉG IGÉNYEIHEZ IGAZÍTVA
Olyan helyszínt választunk, ami
mindenki számára kényelmesen
megközelíthető. A játékunk könnyen
adaptálható különböző helyszínekre,
így játszható Buda meredek török
korból ránk maradt utcáin, Kőbánya
lakótelepein vagy akár a partynegyed
macskakövein pub tour-al
egybekötve.
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RÁHANGOLÓ GYAKORLATOK
Az első blokkban kicsit ráhangoljuk a
csapatot a nap további részére.
Csoportos feladatok, tréning
gyakorlatok és olyan játékok, amik
segítik az ellazulást és a csapat
összeszokását, hogy a későbbi
akadályokat minél gördülékenyebben
vehessék.
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KALANDJÁTÉK AUTENTIKUS KÖRNYEZETBEN
Az első alkalommal érkezők számára az
ajánlott tematikánk a 20. század eleji
boldog békeidők. Ennek a korszaknak
páratlan hangulata van és számtalan
helyszín található Budapesten, amely
remekül utal rá vissza.
Belebújhatunk a kor embereinek a bőrébe
és autentikus nyomokat követve
fedhetjük fel a Monarchia utolsó kémjei
által elrejtett nyomokat.

5



KALANDJÁTÉK AUTENTIKUS KÖRNYEZETBEN
A kalandjáték során létszámtól függően
kisebb, 10 – 12 fős csapatokra bontjuk a
résztvevőket.
A kalandjáték lényege, hogy valódi
csapatmunkára vannak ösztönözve az
emberek, amit a rendhagyó és izgalmas
körítésnek köszönhetően szórakozásnak
élnek meg.
A feladatok közül természetesen nem
maradhat ki az egy különleges pub
meglátogatása sem.
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TÖBBET ÉSSZEL...– KVÍZ EST
A kalandjátékot egy kvíz est követi, ahol
a csapatok megmutathatják, hogy mennyi
tudást szedtek össze napközben.
A kvíz legnagyobb részét a helytörténeti
kérdések adják, de a játék élvezhetősége
miatt vicces és érdekes kérdésekkel is
feldobjuk az estét.
Továbbá lehetőség van arra, hogy a
résztvevő cégről tegyünk bele kérdéseket,
így a dolgozok jobban megismerhetik a
saját vállalatukat is.
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KÉRDÉS ESETÉN:
www.homeunity.hu
homeunityhu@gmail.com
+36706639009

mailto:HOMEUNITYHU@GMAIL.COM
mailto:HOMEUNITYHU@GMAIL.COM

