ekebacken
HOTELL & KONFERENS

Företagspaket
Tid: ca 2h - GPS Mission
Grupperna utför en vandringsrunda i naturskönt område. Här finns det även tid att småprata med varandra mellan
de olika stationerna. Lagen får en karta, kompass och en handburen GPS där de olika positionerna hittas på en
elektronisk karta. På varje station finns det en klurig uppgift att lösa. Uppgifterna som skall lösas är av modell
roliga och intressanta teamövningar. Vi kan rekommendera ledig klädsel och idrottsskor eller sko med grövre sula.
Kostnad: ca 600: - netto/person

Tid: ca 3h - GPS Mission Multi
Grupperna utför en vandringsrunda i naturskönt område. Här finns det även tid att småprata med varandra mellan de olika stationerna. Lagen får en karta, kompass och en handburen GPS där de olika positionerna hittas på
en elektronisk karta. På varje station finns det en klurig uppgift att lösa. Uppgifterna som skall lösas är av modell
roliga och intressanta teamövningar. Integrerat i aktiviteten har vi även olika skyttestationer och kajak aktivitet i sjön.
Vi kan rekommendera ledig klädsel och idrottsskor eller sko med grövre sula.
Kostnad: ca 700: - netto/person

Tid: ca 2-2,5h - Skytte Gand Prix
Här har vi arrangerat fyra olika skyttestationer. Först får alla prova och träna innan vi avslutar med olika skyttetävlingar. Tävlingarna utförs i gruppform och pris utdelas till vinnande lag i en avslutande final.
1. Pilbågsskytte 2. Gevärsskytte på skidskyttemål 3. Blåsrörsskytte 4. Slangbella (Armborst)
Kostnad: ca 500: - netto/person (Denna aktivitet kan även kombineras med olika Teamstationer.)

Tid: ca 2-4h - Mt-bike
Efter en kortare introduktion i cykelteknik och funktion ger vi oss av på små stigar i skogarna. Cyklarna vi använder
är mycket fina GIANT cyklar. Cyklingen kan utföras som enbart en guidad tur i naturskönt område men kan
även kombineras med GPS aktiviteter, Team stationer och kanotpaddling.
Kostnad: ca 600: - till 800: - netto/person

Tid: ca 2-4h - Kanotpaddling
Efter en kortare introduktion i paddelteknik och säkerhet ger vi oss av på sjöarna. Paddlingen kan utföras som enbart
en guidad tur i naturskönt område men kan även kombineras med GPS aktiviteter, Team stationer och cykling.
Kostnad: ca 600: - till 800: - netto/person

Tid: ca 1,5h - Team & Kommunikationsövningar

Efter en kortare introduktion i paddelteknik och säkerhet ger vi oss av på sjöarna. Paddlingen kan utföras som
enbart en guidad tur i naturskönt område men kan även kombineras med GPS aktiviteter, Team stationer och cykling.
Kostnad: ca 600: - till 800: - netto/person

5 kamp
Roliga och givande övningar med problemlösningar. Här är ni utan värd och jobbar i gruppen, stationerna är mer åt
det enkla och lättsamma hållet, banan ligger vid vår Sjöstuga och i priset ingår tillgång till sjöstugan, en chark/ostbricka, grönsaksstavar, dip & snacks, likaså här så håller vi fokus på att ha kul och skratta, här är övningarna självklart
samarbetsövningar men mer åt det lättsamma.
Kostnad: 200: - netto/person

Tid: ca 1-1,5h - Designpaketet
Målning: Här får gruppen måla olika grupptavlor. Ett ämne kan väljas efter diskussion med kund. Tavlorna ställs ut för
allas bedömningar och en vinnare koras.
+ Lerskulptering: Forma ett tema, en produkt eller kanske bara något fritt skapande. Till sin hjälp får all en mängd roliga
och praktiska redskap som gör byggandet fantasifullt och roligt.
Kostnad: ca 450: - netto/person

www.ekebackenkonferens.se

