VOJAŠKI TEAMBUILDING
ZA ZAKLJUČENE SKUPINE
Potrebujete nov izziv?
Želite preizkusiti fizične in psihične
meje svoje ekipe?
Zamenjajte svojo dnevno rutino z aktivnim in
zabavnim doživetjem v naravi!
Za nekaj ur se prelevite v pripadnika elitne vojaške enote
in se pod budnim očesom izkušenega inštruktorja podajte na
adrenalinsko vojaško avanturo.

A

Orientacijski pohod z elementi
teambuilding aktivnosti do
podzemne utrdbe na Primožu
(2,5 h)

Podajte se na dinamičen orientacijski pohod po sledeh bogate
vojaškozgodovinske dediščine! Izkušen vodnik vas bo vodil vse do mogočne
podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu nad Pivko, kjer se boste
sprehodili skozi podzemne tunele in raziskali notranjost skrivnostnega
bunkerja. Orientacijski pohod vključuje tudi elemente teambuilding aktivnosti,
ki bodo poskrbeli za še večje doživetje.
PROGRAM VKLJUČUJE:

strokovno pripravo,

strokovno vodenje,

izvedbo elementov teambuilding aktivnosti po programu,

ogled podzemne utrdbe Alpskega zidu na vzpetini Primož,

nezgodno zavarovanje.

Cena:

2

19,90 EUR/osebo

DODATNA PONUDBA OB DOPLAČILU:

voden ogled Parka vojaške zgodovine in
notranjosti podmornice (2 h): po ceniku,

kosilo na terenu (vojaški pasulj): 7 EUR/osebo,

kosilo v muzejski restavraciji
Kantina Pivka: po ceniku.
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B

Družabno-aktivni teambuilding
program »Skrivni bunker«
(3,5 h)

Zamenjajte rutino delovnega mesta z aktivnim in zabavnim doživetjem v
naravi. Prelevite se v pripadnika elitne vojaške enote in odkrijte skrivnosti
tajnega vojaškega bunkerja! V Parku vojaške zgodovine vas čaka vznemirljiv
teambuilding program, kjer boste z različnimi aktivnostmi preizkusili meje
svojih sposobnosti in poglobili timski duh svojega kolektiva! Ste pripravljeni?
PROGRAM VKLJUČUJE:

strokovno pripravo,

strokovno vodenje s strani visoko usposobljenih vojaških inštruktorjev,

animacijsko vojaško opremo (čelada, oprtnik in opasač, nahrbtnik, prva
pomoč, radijska postaja, menažka, plinska maska, maskirne barve),

pijačo (voda),

izvedbo teambuilding aktivnosti po programu,

ogled podzemne utrdbe Alpskega zidu na vzpetini Primož,

evalvacijo in zaključek,

tematski spominek,

nezgodno zavarovanje.

Cena:
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39,90 EUR/osebo

DODATNA PONUDBA OB DOPLAČILU:

voden ogled Parka vojaške zgodovine in notranjosti
podmornice (2 h): po ceniku,

kosilo na terenu (vojaški pasulj): 7 EUR/osebo,

kosilo v muzejski restavraciji Kantina Pivka: po ceniku,

najem profesionalnega fotografa: 120 EUR/skupino.
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C

Družabno-aktivni teambuilding
program »Elitna vojaška enota«
(6 h)

Želite preveriti, iz kakšnega testa ste vi in vaš kolektiv? Preizkusite svoje fizične
in psihične meje v šesturnem teambuilding programu, ki združuje pridobivanje
novih znanj in izkušenj ter razvoj sposobnosti individualnega in skupinskega
odločanja ter nadgrajuje ali pa celo izgrajuje timski duh vaše skupine. V
adrenalinskem, zabavnem in aktivnem preizkusu boste postali pripadnik elitne
vojaške enote, ki bo ob pomoči naših vrhunskih inštruktorjev izpolnila vse
zadane naloge! Ste pripravljeni?
PROGRAM VKLJUČUJE:

strokovno pripravo,

strokovno vodenje s strani visoko usposobljenih vojaških inštruktorjev,

animacijsko vojaško opremo (čelada, oprtnik in opasač, nahrbtnik, prva
pomoč, radijska postaja, menažka, maskirne barve, plinska maska),

pijačo (voda),

izvedbo teambuilding aktivnosti po programu,

ogled podzemne utrdbe Alpskega zidu na vzpetini Primož,

evalvacijo in zaključek,

tematski spominek,

nezgodno zavarovanje.

Cena:

8

59,90 EUR/osebo

DODATNA PONUDBA OB DOPLAČILU:

voden ogled Parka vojaške zgodovine in notranjosti
podmornice (2 h): po ceniku,

kosilo na terenu (vojaški pasulj): 7 EUR/osebo,

kosilo v muzejski restavraciji Kantina Pivka: po ceniku,

najem profesionalnega fotografa: 180 EUR/skupino.
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D

Družabno-aktivni teambuilding
program z elementi igrifikacije
»Tajna vojaška misija«
(6 h)

Neznana sovražna skupina je napadla tajno vojaško bazo, onesposobila
posadko in ukradla taktično jedrsko konico. Če njihove zahteve ne bodo
uresničene v naslednjih petih urah, grozijo z njeno uporabo. Ogrožena so
vsa naselja in prebivalci v radiju 200 kilometrov – od Zagreba do Benetk, od
Celovca do Zadra. Morebitna detonacija bi pomenila konec civilizacije na
severnem Jadranu s katastrofalnim uničenjem. Vse naše specialne enote so
bile bodisi nevtralizirane ali so predaleč, da bi lahko posredovale. Edina enota,
ki je v bližini in sposobna posredovati, ste vi. Na vas in vaših ramenih je torej
usoda tega dela sveta. Še je upanje, majhno, vendar še obstaja. Skupaj s
prekaljenim vojaškim inštruktorjem nam lahko uspe! Ste pripravljeni?
PROGRAM VKLJUČUJE:

strokovno pripravo,

strokovno vodenje s strani visoko usposobljenih vojaških inštruktorjev,

animacijsko vojaško opremo (čelada, oprtnik in opasač, nahrbtnik, prva
pomoč, radijska postaja, menažka, plinska maska, maskirne barve),

pijačo (voda),

izvedbo teambuilding aktivnosti po programu,

ogled podzemne utrdbe Alpskega zidu na vzpetini Primož,

evalvacijo in zaključek,

tematski spominek,

nezgodno zavarovanje.

Cena:
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69,90 EUR/osebo

DODATNA PONUDBA OB DOPLAČILU:

voden ogled Parka vojaške zgodovine in notranjosti
podmornice (2 h): po ceniku,

kosilo na terenu (vojaški pasulj): 7 EUR/osebo,,
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INFORMACIJE IN
REZERVACIJE:
Park vojaške zgodovine
Kolodvorska 51, 6257 Pivka
+386 (0)31 775 002
info@parkvojaskezgodovine.si
www.parkvojaskezgodovine.si

