
 Teambuilding na Ranči
u Bizona

Kontaktujte nás: 
hanka.klicova@inspirata.cz 
nebo na tel. 604 105 428

www.inspirata.cz



v ceně zahrnuto cena

úprava programu na míru firemním
požadavkům
prostory Ranče
spotřební materiál
instruktoři teambuildingu

1200 Kč/os bez DPH 

Návrh programu
Průběh a princip programů

Ve spolupráci s Rančem u Bizona jsme připravili program, při kterém se účastníci     
 budou moci poznat, a to i z nevšední stránky. 
Čekají na vás aktivity, při kterých se nejen pobavíte, ale zároveň se o sobě něco
nového dozvíte. Cílem teambuildingu je především stmelit kolektiv, navázat nové
přátelské vztahy nebo posílit vztahy již vybudované. Aktivity budou zaměřeny nejen
pohybově, ale i kreativně s tvořivými prvky v programu. 
Kapacita účastníků je omezena na maximálně 50 osob. Celý program bude probíhat
pod vedením zkušených instruktorů s psychologickým vzděláním.

Vyberte si verzi podle vašich očekávání:

Cestou šíleného vědce

Stmelení kolektivu

Intenzivní program na odpoledne nebo na celý den, který cílí na stmelení kolektivu a
kooperaci pomocí úkolů, které účastníci budou plnit. 

V menších týmech se společně vydáte po stopách šíleného vědce. Budete muset
zapojit kreativitu, logické uvažování a zároveň vymyslet herní strategii při kooperaci s
ostatními týmy. 

Ceník TMB „Šílený vědec“

Kreativita a logické uvažování Kooperace v týmu



v ceně zahrnuto cena

úprava programu na míru firemním
požadavkům
prostory Ranče
dobové rekvizity
půjčovné zbraní a ostatního vybavení
instruktoři teambuildingu

2400 Kč/os bez DPH 

Po stopách Calamity Janet
aneb zažij Divoký západ

Komunikační dovednosti

Prostředí ranče přímo vybízí k zážitku stylizovanému do stylu Divokého západu.
Programem, který je inspirovaný hrou Bang! vás provede zkušený herec z westernového
městečka alias sheriff Jim.

Společně budete nejen v týmu, ale i jako kolektiv spolupracovat na nalezení ztracené
Calamity Janet. Užijete si lukostřelbu, přehlídku westernových zbraní, pletení lapačů snů,
palbu ze vzduchovky i vaření na ohni v kotli.
To vše zakomponované do týmových úkolů, které prověří vaši schopnost spolupracovat a
dobře se v týmu dohodnout. Pro srdcaře nabídneme i dobové kostýmy a klobouky k
dokreslení atmosféry a lepšímu hernímu flow.

Ceník TMB „Calamity Janet“

Kooperace v týmu Stmelení kolektivu 



Proč právě Inspirata?

1) Jste jedineční - a to máme rádi
Vždy tvoříme na základě osobních konzultací a přesných potřeb VAŠEHO TÝMU. Máte        

 v týmu osobnosti, které je těžké začlenit? Je pro většinu Vašeho týmu představa společných
aktivit noční můrou? Dokážeme citlivě pracovat s obavami a vytvořit příjemný prostor,         
v němž se mohou zapojit všichni, kdo chtějí. Naše akce si užijete, ať jste drsný sporťák,
nebo křehká víla.

 3) Špičkoví lektoři
Náš tým lektorů je zkušený a sehraný. Tvoří ho psychologové, koučové a instruktoři s
mnohaletou praxí v zážitkové pedagogice. Umíme si poradit i s nenadálými situacemi a
vždy se staráme o to, abyste se s námi cítili příjemně.

2) Přátelská a uvolněná atmosféra
Příjemné prostředí je pro nás základ - v bezpečí totiž nejvíc rosteme. 

Proto je pro nás zábava a pohoda na akci prioritou číslo jedna!

5) Agilně, účelně, profesionálně
Veškeré aktivity na akci vybíráme tak, aby maximálně posloužily vašim cílům a posunuly váš
tým tam, kam chcete. Naše zkušenosti nám umožňují pružně reagovat a upravit program i v
průběhu akce, pokud zjistíme, že Vám lépe poslouží jiné aktivity či přístup.

Stejně jako vy víme, že kvalita teambuildingu se neměří vypitými půllitry. Vytváříme prostor
pro zlepšení vztahů, skutečné porozumění a pochopení druhých a rozvoj týmu.

4) Jdeme pod povrch

Skrz roky praxe v nejrůznějších firmách a psychologické zázemí většiny lektorů umíme
porovnat a identifikovat, kde má váš tým třecí plochy a kde máte naopak nevyužitý
potenciál. 
Na základě proběhnuté akce navrhneme vhodný postup pro další rozvoj vaší firmy. 

6) Vidíme, jak jste na tom - a víme, co dál



Reference našich klientů:


