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INDOOR EVENTOVÁ HALA

Vnútorná lukostrelecká aréna sa nachádza v obci Viničné, 14 km
od Bratislavy medzi Pezinkom a Sencom. V našej indoor aréne
s rozmermi 24 x 15 m vo Viničnom Vám počas ﬁremnej akcie alebo teambuildingu radi zabezpečíme občerstvenie, pitný režim, alebo catering na základe Vašej požiadavky. Hala slúži aj na tréningy
lukostreleckého klubu ELÁN, na jednorázové kurzy a výuky športovej lukostreľby s individuálnym trénerom, pre sústredenia iných
klubov a reprezentácií, ale i pre zákazníkov-lukostrelcov, ktorí hľadajú vhodný priestor na streľbu z luku i kuše počas celého roka.

Profesionálna
Lukostreľba
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Zažite lukostreľbu s najkvalitnejším poskytovateľom lukostreľby na Slovensku. Nerozhoduje, čii
ste úplní začiatočníci, či máte už zopár výstrelovv
za sebou alebo sa lukostreľbe venujete pravidelne. Ponúkame základné zaškolenie, dohľad pri
lukostreľbe a rady profesionálnych inštruktorov,
kompletnú lukostreleckú výbavu. Vybrať si môžete z viacerých druhov športových a historických lukov.
Vieme tiež ponúknuť streľbu z luku s bezpeč-ným šípom (namiesto hrotu je ochranná penová
vá
guľa), arcathlon – biatlon s lukmi, golf lukostreľba
ľba
– trafte jamku na niekoľko výstrelov.

3D lukostreľba –
Simulovaná poľovačka
Loviť ako Robin Hood? Simulácia lovu s lukom na
3D ﬁguríny zvierat na vopred pripravenom 3D
okruhu. Samotnej streľbe na okruhu predchádza
30-45 min nácvik terčovej lukostreľby s inštruktorom. Po nácviku streľby sa v družstvách s vlastným
inštruktorom vyberiete na okruh. Na 8-10 stanovištiach s ﬁgurínami zvierat budete strieľať do kopca, či
z kopca, z mosta alebo z veže. 3D lukostreľba je jedinečná zábava, ktorú musíte vyskúšať. 3D lukostrelecký parkúr vieme pripraviť kdekoľvek na Slovensku.
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Profesionálna
Streľba z kuše
Strieľať z kuše ako William Tell? Určite. Zážitok a adrenalín pod vedením skúsených inštruktorov. Napnite tetivu, zamierte a nechajte sa fascinovať silou tejto dávno známej zbrane a jej tichým presným zásahom. Ponúkame vám možnosť strieľať
zo športovej a výkonnej kladkovej kuše. Vyskúšajte najkvalitnejšie moderné kuše, ktoré Vám zabezpečíme ako jediní na Slovensku v TOP kvalite.

Vyskúšajte kladkovú superkušu PSE TAC 15i a vyskúšajte na vlastnej koži aké je to strieľať jednou z najrýchlejších a najpresnejších kuší na svete! Táto moderná superpresná sniper kuša sa používa aj v americkej armáde. Strieľajte ako odstreľovač. Patrí medzi prvé kuše na svete, ktoré prekonali 400 fps. Sústrel na 100 metrov je možný do tenisovej loptičky
a rýchlosť šípu dosahuje 125 metrov za sekundu.
Má až 7 násobne zväčšenie a iluminovanú zámernú osnovu. Je tak presná, že na každý šíp potrebujeme osobitný terč, aby sme ich netraﬁli do seba.

a TA
Superkuš

C15 i
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Indoor lukostreľba
a indoor kuše

Lukostreľba je skvelou aktivitou, ktorá je na ﬁremných akciách a eventoch
veľmi obľúbená. Zažijete vďaka nej nielen zábavu, ale i dobrý pocit, že ste
si vyskúšali a naučili sa niečo nové. Lukostreľbu Vám zorganizujeme v našej lukostreleckej indoor aréne vo Viničnom, ktorá je k dispozícií celoročne.
Strieľať môže každý, kto vie natiahnuť luk, sústrediť sa a riadi sa pokynmi
inštruktora. Máte k dispozícií vždy niekoľko lukov, aby každý dostal taký,
ktorý mu bude ušitý na mieru podľa svojej výšky a sily náťahu a nerobilo
mu problém luk natiahnúť. Luky máme pre mužov i ženy, pre pravákov
i ľavákov a každému vyberieme ten správny, aby ste mali z lukostreľby ten
najlepší zážitok. Streľba z kuše je skutočne výnimočný zážitok. Kuša je ľahká a preto je vhodná aj pre ženy a staršie deti.

Boj s lukom
Tímová a zároveň akčná adrenalínová hra Vám prinesie nové zážitky, kde spojíte svoje tímové sily, zastrieľate si a zároveň si zašportujete a vyskúšate niečo, čo ste pravdepodobne ešte nezažili. Ide o bezpečnú lukostreleckú hru, kde nemusíte mať obavy
z ostrých šípov, pretože šípy sú ukončené mäkkými
nadstavcami, ktoré tlmia náraz a zároveň ste chránení ochrannými maskami na tvári a hrudi. Adrenalínová
tímová lukostreľba je vhodná pre malé
(min. 6 ľudí) i väčšie skupiny do max.
16 v jednej hre.

Military
paintball

Zažite simuláciu reálneho boja formou
hry, ktorá je bezpečnejšia ako futbal!
Kvalitná paintballová výstroj, ktorú poskytneme každému hráčovi s
množstvom chráničov urobia z tejto
vojenskej aktivity doslova adrenalínovú akčnú zábavu, o ktorej budete ešte dlho hovoriť. Zažite
neopakovateľnú atmosféru boja v kompletnej vojenskej výstroji, s realisticky vyzerajúcimi zbraňami. Zákopy, bunkre, veže, pevnosti, členitý terén
s množstvom prírodných prekážok a vami zvolená
taktika boja vám umožní vyhrať nad súperom.
Vieme rozložiť provízorné kdekoľvek na Slovensku
(kde je na to vhodný priestor).

Reálne zbrane
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Bungee running

Ako ďaleko to dotiahnete? Otestujte svoju silu a porovnajte ju
s inými. Súťažiaci má na sebe postroj s elastickými lanami na chrbte.
Cieľom je dôjsť čo najďalej a každým centimetrom
to bude len ťažšie a ťažšie.
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Kladkový luk
Streľba z kladkového luku je
samostatná športová disciplína. Niečo medzi streľbou z kuše a streľbou zo športového
luku. Zvratné kladky a mechanický spúšťač tetivy, ktorý funguje ako spúšť, vám umožnia
zvládnuť streľbu ľahko a rýchlo. Je vhodný aj pre ženy.
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Proﬁ simulátor jazdy na formule
Staňte sa pilotom formuly. Adrenalínový zážitok,
na ktorý nezabudnete.

Veslovací trenažér
Katapult
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Princíp hry je jednoduchý, snažíte sa
trafiť cieľ, predstaviť si môžete
čokoľvek.

Tímová reťaz
Vytvoriť reťaz zo spoluhráčov, nie je
nič ťažké. Ale čo ak máte pod nohami
kolieskové vozíky !?

Hľadáte atrakciu, pri ktorej sa zabavíte a zároveň precvičíte svalstvo? Potom bude pre
vás ideálny veslovací trenažér, ktorý simuluje zábery pri veslovaní.

Mínové pole
Dostaňte Váš tím bezpečne do cieľa.
Vďaka detektoru odhalíte nebezpečenstvo ukryté na mínovom poli. Počíta sa hlavne opatrnosť.

Sumo
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Zažite súboj v koži sumo bojovníka
a pošlite svojho súpera k zemi.
Atraktívna zábava pre všetkých prítomných a rôzne komické situácie
vyvolávajú výbuchy smiechu, ktoré
pritiahnu aj ostatných. Táto bezpečná zábava nesmie chýbať na vašom
teambuildingu.

Gladiátori
Ukážte svoju obratnosť a schopnosť
predvídať súperove kroky v tejto bezpečnej zábavnej aktivite, ktorú mnohí z vás poznáte z televíznych súťažných show. Ideálna zábavná aktivita
pre váš teambuilding.

IPSC Paintball
IPSC Airsoft
Jedna z najlepších aktivít, pri ktorej zažijete adrenalín zo streľby z airsoftovej
zbrane v behu členitým terénom, pričom vašimi nepriateľmi sú rozostavené terče osôb. Vašim cieľom je traﬁť ich
čo najrýchlejšie a najpresnejšie.

Ak nechcete strieľať po sebe, odporúčame vám vynikajúcu aktivitu s paintballovými zbraňami, pri ktorej v sebe
prebudíte inštinkt hrdinu z akčných
ﬁlmov. Koľko terčov rozostavených
v teréne dokážete v behu traﬁť? Na
tento zážitok len tak nezabudnete. Je
vhodné skombinovať aj s jazdou na
štvorkolke.

Zábavné trojnohavice
Skúšali ste zladiť svoj krok s jedným človekom? A čo tak rovno s dvoma? Zabavte sa behom v trojitých spojených nohaviciach, ktoré vyžadujú dokonalú koordináciu všetkých. V našich trojnohaviciach zistíte, že udržať krok nie je až také
jednoduché. Navyše je to skvelá zábava.

Hlavolamy
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Hlavolamy sú mimoriadne
chytľavou aktivitou pre
všetkých, ktorí majú radi
výzvy. Vyriešte viac hlavolamov ako ostatní! Čas vám
budú stopovať štýlové presýpacie hodiny.

Fun bike
Opačne vytáčajúci bicykel vám poriadne zmätie zmysly. Skúste na ňom
čo najrýchlejšie prejsť dráhu pomedzi
kužele!

Logické hry
Rôzne druhy úloh preveria schopnosť
vašich tímov postupovať logicky
a nájsť správne riešenie. Táto aktivita
je výborným doplnkom k pohybovým aktivitám na vašej akcii.

Tímové lyže
Piati ľudia na jedných lyžiach? Bez spolupráce sa jednoducho nepohnete.
Vyskúšajte si, ako viete skutočne spolupracovať, aby ste sa
dostali do stanoveného cieľa.

Chodúle
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Chodiť na chodúľoch je naozaj zábava, tak si to vyskúšajte. Keď nie teraz,
tak kedy?

Historická lukostreľba
Fun fúrik
Jednoduchá aktivita, pri ktorej zažijete veľa zábavy
a vyskúšate si šikovnosť. Vhodná pre deti i dospelých, na rôzne ﬁremné akcie či teambuildingy.

Vyskúšajte si streľbu z historických zbraní tak, ako ju poznali ľudia od nepamäti. K dispozícii budete mať rôzne druhy historických lukov a kuší.
Atmosféru dotvárajú profesionálni inštruktori v dobových kostýmoch
waleských lukostrelcov, drevené šípy, drevené stredoveké luky, slamené
terče a kožená výbava.

Baseballový trenažér
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Držali ste už baseballovú pálku? Viete
čo američanov baví na hádzaní si loptičky do rukavice? Vyskúšajte si odpaly s reálnou baseballovou pálkou, stacionárny odpal, alebo hod na presnosť,
či chytanie loptičiek baseballovou rukavicou v nami vytvorenej baseballovej aréne. Nadhadzovať na odpal vám bude
profesionálny nadhadzovací stroj.

Balance trainer
Pevná pôda pod nohami? Niekomu
chýba, niekto si poradí. Zistite, ako ste
na tom vy s udržaním rovnováhy.

Streľba z praku
Poďte si s nami zastrieľať z praku.
Dnešné profesionálne praky jednoducho musíte vyskúšať. Môžeme vám
usporiadať aj súťaž jednotlivcov alebo skupín.

Preťahovanie lanom
Spomínate si na športové hry
v škole? My áno, preto vám ponúkame nezabudnuteľnú a stále žiadúcu aktivitu.

Hod diskom
Výborne sa hodí na vaše ﬁremné
olympijské hry, je to predsa doteraz
uznávaný šport našich predkov.
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Vzduchovky - biatlon
Letný biatlon so streľbou na súťažné
terče, klasické a zvieracie biatlonové
terče a neodmysliteľné plechovky.
K dispozícii budete mať dlhé vzduchovky s optikou a krátke vzduchové pištole.

Atlatl – staroveké
vrhacie zariadenie
Na prvý pohľad pripomína šport atlatl
hod oštepom. Princíp je rovnaký, tiež
sa s ním hádže do diaľky. Ide o pomerne jednoduchú aktivitu, ktorú si po
úvodnom zaškolení osvojí takmer každý bez extrémnej námahy.

Hod oštepom
Praveký lovec alebo olympionik?
Hod oštepom v sebe spája silu,
rýchlosť, obratnosť a dokonalú koordináciu pohybov.

Rugby fun
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Stále pre vás vymýšľame nové aktivity. Jednou z nich je aj Rugby fun,
inšpirovaná tréningom známej americkej hry. Takže, namaľujte si čierne
pásy na tvár a ideme na to.

Zorbing
Zorbingový slalom
Zorbing z kopca
Tímové švihadlo
Zmerajte si sily a zistite bojovnosť vášho tímu. Zistite, ako dokážete skoordinovať
pohyby pri točení švihadla, či skupinovo vyskočiť.

Zažite na vlastnej koži
extrémny šport. Do
vnútra gule sú pripútaní dvaja ľudia. Guľu
kotúľajú ostatní
účastníci, alebo ľudia
chodia voľne v guli
a tá sa tak kotúľa.

Crazy
okuliare
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Tímový prak
Potrebujete pár priateľov a dlhú gumu. Vytvorte si prak, ktorým budete
triafať do terča. Streľba z tohto praku vyžaduje troch ľudí. Dvaja držia
gumu a tretí strieľa mäkkú loptičku do terča.
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Bludisko

Preskúmajte
všetky možnosti
cestičiek bludiska a dostaňte
rýchlo loptičku
do cieľa. Pri tejto
fascinujúcej hre
musíte byť sústredený a motoricky zdatný.
Bludisko je formát hry pre deti
aj dospelých.
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Suchozemská plť

Možno ste už všetci plťkovali na vode,
ale len málokto plťkoval na súši. S nami to môžete vyskúšať!

Stolný fuklatbsikaa všl ade tam, kde je dobrá zábaetvao-.

edstavovať, pr
Je to obľúbená
musí špeciálne pr ali sme ju nielen
ne
sa
ita
tiv
ak
to
Tá
e a hr
i dobre poznám
že ju všetci veľm jeme ju i v dospelosti.
bu
ľu
ob
ako deti, ale

Arcaball
Ping Pong
Vedeli ste, že práve ping pong patrí
medzi najrýchlejšie športové hry na
svete? Dá sa hrať ozaj všade, stačí rozložiť stôl, nadstaviť pravidlá, vybrať hráčov a hra sa môže začať!

Vyskúšajte streľbu s lukom
a bezpečnými šípmi do
,,obete´´, ktorá má chrániče a brnenie a snaží sa
uhýbať šípom. Bezpečná
zábava aj pre divákov.

Fúkačka
Fúkačka je zábavná a chytľavá aktivita
pre všetky vekové kategórie. Do fúkačky sa vloží malý ostrý šíp a fúknutím sa z
nej triafa terč alebo pri ťažšom variante
balóniky.

Tímové podávanie lopty
To, čo sa zdá na prvý pohľad jednoduché, tak v skutočnosti vôbec nemusí byť.
Lopta Vám nemôže spadnúť, a ak sa tak
stane, budete sa musieť znovu vrátiť na
začiatok a začať odznova.

Mr. Postreh
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Otestujte postreh a chyťte kľúčik.
Hra pre deti, ale aj dospelých.
Vyhráva ten najbystrejší.

Hod sekerou
V detstve sme hádzali nožíkom a teraz, keď sme starší môžeme vyskúšať
„vyšší level“ - hod sekerou.
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Okrem aktivít pre dospelých máme i veľa takých, ktoré môžu vyskúšať deti.
Niektoré z našich aktivít sú vhodné aj pre deti od 6 rokov a pre najmenších pripravíme kreatívne dielne so šikovnými inštruktormi i rôzne nafukovacie atrakcie.
Prídeme za vami na vašu narodeninovú oslavu a deťom pripravíme veľa zábavy. Naše
detské aktivity sú vhodné aj pre školské zariadenia, alebo ak plánujete family day.
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HAVE FUN
v štýle pevnosť

Boyard

Veľmi úspešný súťažný teambuilding, v ktorom sa spájajú rôzne zaujímavé tímové aktivity s intelektuálnym riešením hádanky. Ucelený program, ktorý začína utváraním tímového ducha, pokračuje riešením rôznych úloh, získavaním indícií a končí napínavým zbieraním pokladu. Akcia BOJ-ART je umenie bojovať v tíme za spoločný výsledok. Zistíte kompetencie ľudí v tímoch, vypozorujete tímových i individuálnych hráčov
a prirodzených lídrov vašej spoločnosti.
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Crazy Day
Zažite najbláznivejší teambuilding. Buďte zápasníkmi sumo, či gladiátormi, vyskúšajte
funbike, cannonball, rugby fun, naučte sa teamovo chodiť v trojnohaviciach, či na chodúľoch. Výber aktivít môžeme upraviť, doplniť podľa vašich predstáv, rôznymi vystúpeniami, hudobným programom či cateringom. Tento deň bude naozaj šialený.
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Olympijský deň
Olympiáda vo Vašej ﬁrme. Silní, mrštní jednotlivci alebo družstvá súťažiace v lukostreľbe, hode oštepom, hode diskom, štafetovom behu, streľbe zo vzduchovky, letnom
biatlone atď. Program môžu dopĺňať olympijské motívy, zástava, oheň. V prípade záujmu pripravíme úvodný ceremoniál a ocenenia pre víťazov.
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Stredovek

Vráťte sa do stredoveku a zažite ho z pohľadu vyvolených.
Budete sa cítiť ako rytier, dvorná dáma, kráľ alebo kráľovná
a zažijete to, čo k dávnym časom patrí: lov, stredoveké zbrane, rytierske súboje, hostinu, stredoveké remeslá. A to všetko spolu s ubytovaním priamo na hrade!
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Military camp
Vojenský deň s dávkou adrenalínu nielen pre mužov. Vyberte si z modulov: základný vojenský výcvik, vojenský výcvik v prežití, vojenský taktický výcvik, výcvik
v zajatí, špecializovaný výcvik, vojenská sebaobrana, boj z blízka, základy pyrotechniky, základy ochrany proti zbraniam hromadného ničenia a otravným látkam. Súčasťou military campu je aj paintball. Naši inštruktori sú zdatní pedagógovia s dlhoročnou praxou v danom odbore, ktorí pôsobili v oblasti špeciálneho výcviku.
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Poľovnícky deň
Naučte sa loviť s lukom, tichým zasvišťaním traﬁť terč. Najskôr strieľate na športové terče, potom sa v skupinkách presuniete na 3D lukostrelecký okruh s 12 stanovišťami 3D ﬁgurín zvierat. Vyskúšate si streľbu z kuší a zbraní, ktoré sa využívajú
na poľovačky. Príjemným zavŕšením vášho teambuildingu bude poľovnícky catering, guľáš alebo divina.
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Strelecký deň
Zažite s nami deň, kedy si vyskúšate streľbu z rôznych druhov streleckých zbraní. Budete sa môcť pochváliť, streľbou zo športového a tradičného luku, zo športovej
a kladkovej kuše, z krátkej a dlhej vzduchovky, z airstoftovej zbrane z miesta aj v pohybe (IPSC), paintballovej zbrane, fúkačky, moderného praku. Výber streleckých aktiví je na vás, my vás naučíme správne strieľať, aby ste mali skvelý strelecký zážitok.
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Kurz prežitia
Buďte na chvíľu ako Bear Grylls a skúste prežiť v „divočine“. Zažite zakladanie
ohňa, stavanie prístrešku, hľadanie vody a potravy, či orientáciu v neznámom
teréne a prekonávanie prírodných prekážok na vašej ﬁremnej akcii. Viesť vás bude skúsený profesionál.
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Bodyzorbing

Conference bike

Zabudnite na každodenné starosti
a prebuďte v sebe hravosť dieťaťa.
Pre bodyzorbing nemusíte mať silu, kondíciu ani určitý vek. Bodyzorb urobí všetko za vás. Táto atrakcia sa dá použiť na rôzne druhy súťaží na akejkoľvek ﬁremnej akcii

Nasadnite siedmi na jeden bicykel a pocítite skutočnú silu
a rýchlosť spoločného úsilia. Bicykel riadi jeden z vás pomedzi kužele, čo sa však stane, ak mu napríklad zaviažeme oči?
Dokážete sa dostať do cieľa?

Lezecká stena

Vyliezť niekoľko metrov po rovnej stene si vyžaduje silné prsty, sústredenie a odhodlanie. Táto
atrakcia pritiahne pozornosť a záujem všetkých
ľudí na akcii.

Segway

Dvojkolesové elektrické vozítko ovládate
prirodzenými pohybmi tela. Ideálna aktivita pre športové ﬁremné akcie i teambuildingy. K dispozícii máme cestné i terénne
vozítka sagway.

Štvorkolky
Offroad
Mierny adrenalín v terénnom aute Suzuki Samurai v teréne, ktorý bude pre vás výzvou. Posuňte hranice svojich
jazdeckých zručností.

Obľúbená aktivita nielen na firemných
akciách. Jazda na štvrokolke zabaví dospelých
i deti, po teréne aj po rovnej ceste.

Disc golf
Aerotrim

Zistite, aký je to pocit lietať v bezváhovom stave. Aerotrim
alebo Space simulátor - je simulácia stavu beztiaže, ktorú
vytvárajú 3 nezávisle sa točiace kruhy v rôznych osiach.
Každý z týchto kruhov sa točí úplne iným smerom. V najmenšom z týchto kruhov je umiestnená osoba, ktorá prežíva pocity ako kozmonauti pri výcviku.

Ryžovanie zlata
Ryžovanie zlata poznáme ako dávnu honbu za bohatstvom. Vyskúšajte svoju šikovnosť pri hľadaní zlatonosného materiálu.

Klasický golf asi poznáte. A možno ste ho už aj hrali. Disc
golf je zábavná hra. Vyskúšajte si tento vzrušujúci šport na
vašej ﬁremnej akcii alebo teambuildingu. Avšak pozor, hra
je vysoko návyková, je preto možné, že s ňou nebudete
chcieť prestať.

Splav
Letný biatlon
Lanová dráha

Prekonajte lanové prekážky vo výške niekoľko metrov nad
zemou, kde so svojím tímom zažijete adrenalínové dobrodružstvo.

Športová disciplína zahŕňajúca dve športové aktivity – bláznivý presun a streľbu. Vyskúšate si možnosti presunu (fun
fúrik, segway, beh, štvorkolka) a naučíme vás strieľať.

Spoločný splav s kolegami v dvoj- a trojmiestnych
kanoe. Miesto a dĺžka splavu je ľubovoľná, od hodinového až po viacdňový splav. Výborná aktivita na
teambuilding. Váš splav môžeme zorganizovať kdekoľvek na Slovensku, aj v zahraničí, komplexne – od
dopravy cez pobyt na chate alebo v kempe, catering
a ďalšie doplnkové teambuildigové aktivity.

Zážitkový catering
Vychutnajte si špecializovaný catering v podaní našich overených dodávateľov. Čakajú na vás zaujímavé chute z rôznych oblastí, na ktoré len tak nezabudnete. Gurmánska
delikatesa - grilované prasiatko vám hotové prinesieme na váš event, alebo sa ugriluje priamo pred vašimi očami. Taktiež si môžete pochutnať aj na zabíjačkových špecialitách. Znie to skvele a chutí to ešte lepšie. Ak ste správni gurmáni a radi skúšate nové
chute a vône ponúkame vám rôzne formy príjemného doplnku ﬁremnej akcie. Ochutnávky belgických a anglických pív, ochutnávky kvalitných vín a rumov z rôznych oblastí, ochutnávky prémiových cigár i kulinársky teambuilding, kde si spoločne navaríte...
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Ostatné služby a aktivity
 K teambuildingom môžeme na základe vašej požiadavky sprostredkovať aj profesionálne vedenie trénermi, ktorí sa špecializujú na budovanie
a rozbor potenciálu členov tímu s následnou spätnou väzbou.
 Firemnú akciu môžeme doplniť aj kreatívnymi činnosťami ako: hrnčiarsky kruh, maľba, enkaustika, intuitívna kresba, henna maľovanie a podobne.
 Okrem iného vám zabezpečíme všetko ostatné čo súvisí s organizáciou eventu. Ide predovšetkým o zabezpečenie
cateringu, dopravy, hotelu, hotelových služieb, vhodného areálu pre váš event, moderátora, večerného programu
či už pôjde o disco večer s DJ, tanečné vystúpenie, karaoke alebo organizáciu ﬁremnej párty. Nechajte všetko v našich
rukách, my sa o všetko postaráme k vašej spokojnosti.
 Neustále dopĺňame ponuku našich služieb a zábavných aktivít, preto nás neváhajte kontaktovať so svojimi požiadavkami aj mimo tejto ponuky.

O spoloÐnosti HAVE FUN s.r.o.

SpoloÐnosĨ HAVE
FUN s.r.o. pripraví
pre vás, alebo vašich
zamestnancov, klientov
Ði partnerov firemnú
akciu s netradiÐným
zážitkovým, športovým,
alebo adrenalínovým
programom podāa
vašich požiadaviek.

Vaša firemná akcia sa môže
uskutoÐniĨ na našej lukostreleckej
strelnici, ktorá je prvou strelnicou
tohto typu s licenciou na Slovensku.
Okrem lukostreleckej strelnice máte
v tomto areáli k dispozícii aj
špiÐkové military paintballové
ihrisko s množstvom prekážok,
zákopov a veží a tiež 3D
lukostrelecký okruh.

Vašu firemnú
akciu vieme
zabezpeÐiĨ
kdekoāvek na
Slovensku aj
mimo našich
priestorov.

ZorganizovaĨ firemnú akciu vám vieme aj
poÐas zimných mesiacov v našej športovej hale
vo ViniÐnom alebo kdekoāvek vo vnútorných
priestoroch vhodných na vnútorný športový
event. Pomôžeme vám s výberom vhodnej
lokality podāa vašich želaní.
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Zážitkové aktivity z Firemné hry a teambuilding z Športové eventy

