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Názov: Netradičný teambuilding po Balocky 

 

Popis dovolenky: 

Náš teambuildingový program je zameraný na stmelenie tímu, spoznávanie sa aj mimo pracovných 
rozhovorov a na naštartovanie zdravej, hravej súťaživosti. Ponúkame na to pobyty strávené na 
Slovensku, v krásnej prírode.  

Najlepšie teambuildingy sa vytvárajú spontánne a celkový zážitok dotvára najmä uvoľnená 
atmosféra.  
 
Zhrnutie: 

Keďže väčšina firiem je situovaných v mestách a open space kanceláriách, rozhodli sme Vás presunúť 
do čara všadeprítomnej prírody Horehronia, kde Vás ubytujeme v miestnych apartmánoch. 
 

Ponúkame 2-dňové či 3-dňové zážitkové pobyty a vybrať si môžete z nasledovných aktivít: 

- Otestujte, kto z Vás je prirodzený talent na ‚plieskanie“ bičom či kosenie lúky. Asistovať Vám 
bude skúsený majster v kosení či plieskaní bičom. 
https://www.facebook.com/lukas.kindera/videos/1780834884750/?t=15 kto bude rýchlejší? 

- Keďže sme v drevorubačskom kraji aj drevorubačské hry sú súčasťou teambuildingovej výzvy. 
Kto vie najrýchlejšie píliť alebo na koľkokrát viete „zabiť‘ klinec do pňa? 
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- Spoločný „piknik po slovensky“ – občerstvenie 
v prírode tak, ako to robili naši predkovia počas 
práce 

- Táborák a opekačka - káľanie dreva a 
zapálenie ohňa je tiež súčasťou úloh  

- E-bicyklová túra so sprievodcom a prekrásnou 
Horehronskou scenériou. Už ste niekedy 
zdolávali horehronské lesy? Je to naozaj úžasný 
zážitok!  

- Sprievodca, takzvaný koordinátor, vám bude k 
dispozícii po celý čas pobytu 

- Tradičná, regionálna slovenská kuchyňa a domáca žinčica či pálenka 
- Večera s ľudovou muzikou a hodina ľudového tanca 
- Všadeprítomná regeneračná sila prírody horehronských lesov a ticho 
- Oddych mysle a fyzické vyťaženie - nabijete sa energiou z okolitej prírody  
- Turistika v okolí 
- Spolupráca s miestnymi, overenými partnermi 

 
Náročnosť: 2/5 

Cena a termíny: Závisí od individuálnych potrieb klienta. Prosím, neváhajte nás kontaktovať na čísle 
+421/908 701 869 alebo emailom na: info@localvibe.sk  

 
Veríme, že v pripravenom programe sa budú ľudia cítiť dobre a spontánne. Keď sa pociťuje dôvera, bez 
pozorovania a analýzy koučov, začneme sa prejavovať prirodzene a autenticky a rýchlo sa vytvoria v 
skupine lídri pre každú aktivitu. Týmto spôsobom, má možnosť prejaviť sa každý z účastníkov a zároveň 
nebude vytváraný tlak na neprirodzené správanie.  
 
Podporujeme pracovný štýl, takzvaný pozitívny leadership, kde sa rozhodujeme ako tím, spoločne so 
správnym rozdelením kompetencií. Takto pracujeme efektívnejšie a zároveň vyjde na povrch ten 
najlepší potenciál každého z nás. Tento spôsob dáva možnosť vytvoriť skvelú atmosféru a dobrý základ 
na spoluprácu v tíme. 
 
 

 

 


