Csapatépítés – Ajánlat három napra A modern társadalom gyakran emlegetett fogalma a csapatépítés.
A közös célok elérése érdekében a gyerekek a megfelelő feladatokon kell
dolgozzanak együttműködve, egymást segítve, személyiségüket
kibontakoztatva.
A csapatépítés legfontosabb célkitűzései között megemlíthetjük a
csapatmunkára való fókuszálást, az
egymás közötti bizalmat és kötődést, a
kommunikációt, az együttműködést. A
csapatépítésnek köszönhetően a gyerekek
jobban
megismerik
egymást,
összetartóbbak és együttműködőbbek
lesznek. A közös feladatok megoldása
fejleszti bennük a problémamegoldást, a
stratégiaalkotást, felelősségvállalást.
Célunk, hogy olyan csapatépítő programokat biztosítsunk, amelyek
hozzájárulnak a gyerekek fejlődéséhez, társadalomban és közösségben
való boldogulásukhoz. Programunkat ajánlajuk minden olyan osztálynak,
akik szeretnek játszani, szórakozni, közös élményekkel gazdagodni.

Helyszín:
A Farkas-lak turistaház távol a város zajától, Maroshévízen, a Görgényi-havasok lábánál található.
A faház nagy udvarral rendelkezik, biztonságos játszótérrel a gyerekek számára, melegített fürdődézsával
a lazítani vágyóknak. A turistaház fel van szerelve központi fűtéssel, hideg-meleg vízzel valamint hét
hálószobával, öt fürdőszobával és egy tágas étteremmel. Esős vagy hideg idő esetén tevékenyégeinket
bent folytatjuk a program függvényében.

Menü:
I. nap

II. nap

III. nap

Reggeli

Virsli, tea

Hidegtál

Ebéd

Húsleves, ropogós
bundában kisütött
csirkemell
aranykrumplival,
savanyúsággal

Gulyás

Palacsinta

Túrófánk

Desszert
Vacsora

Spagetti

Pizza

Programajánlat rövid túrával (5 km) egybekötve:
I. nap:
 Érkezés délután 5 órakor
 Szabályok átbeszélése, ismerkedés
 Vacsora
 Csapatépítő, interaktív játékok
 Lefekvés
II.nap:
 Ébresztő reggel 8-kor
 Torna
 Reggeli
 Kincskeresés, harácsolás sétával egybekötve a
termál vízesésig
 Ebéd
 Pihenő
 Csapatépítő,-formáló játékok
 Vacsora
 Kérés szerint: tábortűz, bulizás, fürdés a dézsában
 Lefekvés
III. nap:
 Ébresztő reggel 8-kor
 Torna
 Reggeli
 Időjárás függvényében kinti vagy benti csapatépítő játékok
 Kiértékelés
 Ebéd
 Hazautazás délután 2-3 óra között

Programajánlat hosszú túrával (20 km) egybekötve:
I. nap:
 Érkezés délután 5 órakor
 Szabályok átbeszélése, ismerkedés
 Vacsora
 Csapatépítő, interaktív játékok
 Lefekvés
II. nap:
 Ébresztő reggel 8-kor
 Torna
 Reggeli
 Gyalogtúra a Kőgombákhoz
 Ebéd a hegyen
 Visszaút a Farkas-lakba
 Vacsora
 Kérés szerint: tábortűz, bulizás, fürdés a dézsában
 Lefekvés
III. nap:
 Ébresztő reggel 8-kor
 Torna
 Reggeli
 Időjárás függvényében kinti vagy benti csapatépítő játékok
 Kiértékelés
 Ebéd
 Hazautazás 2-3 óra között

Öltözet: sportos ruházat, kényelmes sportcipő/túrabakancs
Árajánlat: 20-30 fős csoportok számára 260 lej/fő, 15-20 fős csoportok esetében 300 lej/fő. A
tanító, osztályfőnök számára ingyenes a részvétel. Az ár tartalmazza három napra a reggelit,
ebédet, vacsorát, tevékenységeket, szakképzett oktatókat.

A menü és a programok változtatásának jogát fenntartjuk.

Kapcsolattartó személy:
Major Zsófia
- oktatóTel.: 07 55 625 679
E-mail: info@forcamp.eu
Web: www.forcamp.eu

