Outdoor programajánlatok

One Online Kft. - One Team Training

Cégünk több mint 10 éve foglalkozik indoor és outdoor programok szervezésével.

A bázisunk Eger, Szilvásvárad és a Bükk hegység, de a megrendelők igényeihez
alkalmazkodva és a helyi lehetőségeket kihasználva bárhol az országban, de akár külföldön is
vállaljuk a tréningek, rendezvények lebonyolítását, magyar, angol vagy német nyelven.

Tréninghelyszíneink, ahol eddig dolgoztunk:










Eger
Szilvásvárad
Bükkszentlélek
Sebesvíz
Lillafüred
Parádsasvár
Visegrád
Várgesztes
Mariazell

A legtöbb trénercégnek van saját specialitása, az általános tréneri tevékenységeken túl.

Amiben mi talán többet tudunk nyújtani a piacon lévő cégekhez képest, az Eger város
adottságain túl (Egri Vár, Kazamata rendszer) a kötéltechnikai felkészültségünk.
Előszeretettel alkalmazzuk tréningjeinken mind az alacsony- mind pedig a magas kötél
gyakorlatokat, valamint a természet adta lehetőségeket: sziklát, barlangot, erdőt, mezőt.

Tapasztalataink szerint – és elismerve az egyéb technikák hasznosságát – ezek a gyakorlatok
járulnak a leginkább hozzá, hogy a résztvevők mind magukról, mind a társaikról a legtöbbet
megtudják.

A csapatépítő élményprogramok – nevezhetjük szoft tréningnek is őket – mellett valódi
tréningeket is szervezünk. Ezek a tréningek nem pár órásak, hanem több naposak. Itt a
gyakorlatokat eszközként használjuk az elérendő cél(ok) érdekében. A lényeg az átélt
élmények feldolgozásában, az ezekből kapott konklúziók levonásában és
alkalmazhatóságában rejlik. Ezen programok vezetéséhez jól képzett szakembereink
nyújtanak segítséget.

Az alábbiakban programblokkokat ajánlunk, melyeket akár „konzervként” egy az egyben is
igénybe vehetnek, de a különböző blokkokból összevegyítve egyedi csomagokat is össze lehet
állítani.

Vitézi kiképzés az Egri várban
A csapat egy különleges helyszínen, az Egri várban „kiképzésen” vesz részt.
Az egri várvédők és Dobó István fogadják az apródokat a vár
Déli kapujában.
A vitézek a résztvevőket felkísérik az ágyúdombra, ahol
ágyúlövéssel köszöntik Őket. A setét kapuban fegyverbemutató
keretében ismerkedhetnek meg a vendégek a korabeli eszközök
használatával, és ki is próbálhatják őket.
A helyszíneken korabeli ruházatú vitézek vezetik le a feladatok
megoldását.
A csapatok az állomásokon pontokat gyűjtenek.
A helyszíneket a résztvevők egy vártérkép segítségével és egy kis találékonysággal
lelhetik meg:









Északi-falszoros – szélvédett zöld terület, az ágyú golyócipelő
feladat és íjászat helyszíne
Setét kapu – a külső és belső várat összekötő kapu, mely a
vizes árkon biztosította az átjutást
Kőtár – a XI.-XIV. századi katedrális megtalált kövei és értékei
tekinthetők meg
Gergely bástya – a vár egyetlen falszakasza, amelyet
Bornemissza Gergely nevét viseli
Ágyútermek – a vár védelmét szolgáló kétemeletes füles bástya
rendszer
Gótikus palota – történelmi helyszín a XIV. századból
Kazamata – a vár földalatti erődítmény rendszere, rossz idő
esetén is kiváló helyszín
3D mozi – Újszerű technikával ismerhetjük meg a város és a vár
középkori helyszíneit

Feladatok:










Fegyverbemutató – a korabeli fegyverek használatának
bemutatása a Setét Kapu előtti téren
Ágyúterem - ágyúgolyó gurítás, „törököt fogtam” feladatok
Ispotály pince – 3D-s mozi, kvízjáték a filmben bemutatottak
alapján
Setét kapu - íjászat és számszeríjhasználata, fegyverbemutató,
tüzes kerék
Dárdavetés és csatacsillag-dobás
Török fej levágása (mű) lóról
Fáklyás kincskeresés a Kazamata rendszerben
Beöltöző játék – korabeli viseletek felismerése
Vitéz virtus – a Gótikus palota előtti téren

Apródképzés az Egri Várban
A résztvevőket Dobó István katonái az Egri Vár déli kapujában
fogadják.
A csapatoknak vaktérképek segítségével kell az Egri Vár különböző
helyszíneit felkeresni, ahol érdekes néhol izgalmas feladatok várják
Őket.
Az állomásokon pontokat gyűjtenek a csapatok, a győztes díja egy
kitűnő Egri Bikavér.
Program helyszínek:




Északi-falszoros – szélvédett zöld terület, az íjászat helyszíne
Gergely bástya – a vár egyetlen falszakasza, amelyet Bornemissza
Gergely nevét viseli
Kazamata – a vár földalatti erődítmény rendszere, rossz idő esetén is
kiváló helyszín

Feladatok:





Kazamata – kémkeresés
Setét kapu - íjászat és számszeríjhasználata
Beöltöző játék – korabeli viseletek felismerése

Az Egri Vár felfedezése másképp
A résztvevők egy vaktérkép és egy feladatlap segítségével ismerkednek meg az Egri
Várral, és közben feladatokat teljesítenek.
Feladatok:
-

Íjászat, íjpuska használat
Panoptikum, játékos vetélkedő
Ágyúgolyó gurítás
Borsóvivő verseny
Távbecslés
Kincskeresés a kazamatában
„Törököt fogtam”

Kincskeresés Eger nevezetességei mentén
Eger nevezetességei mentén kell haladni a résztvevőknek és a feladatokat megoldani, így a
látnivalókkal közelebbi kapcsolatba kerülhetnek, és új oldaláról ismerik meg a történelmi
helyszíneket.
A vendégek az idegenvezetőtől megkapják a feladatlapokat és térképeket.
Csoportokban keresik fel a város nevezetes pontjait és a feladatlap kérdéseiből valamint a
megszerzett információkból egy élménybeszámolót prezentálnak, amit fényképekkel
illusztrálnak.
Ez az útinapló a bormúzeumban kerül bemutatásra, egy borkóstolóval egybekötve, melyet
Bortábornok avatás követ.
Helyszíneink: az Egri vár környéke, a Vártól a Dobó térig vezető utcák, a Dobó tér és
környéke, Minaret, a Líceum (Eszterházy Károly Főiskola épülete), a Bazilika és környéke.

Lézercsata a Város alatt
Egerről kevesen tudják, hogy a föld feletti látnivalókon túl igen
kiterjedt város alatti pince hálózatot is rejt.
Mi megnyitjuk Önöknek a titkos kapukat, hogy egy igazán
adrenalin vadász programot nyújtsunk.
Hol egykoron az egyházi borkészletek végeláthatatlan raktára
állott, most helyszínként szolgál egy nagyszerű kalandhoz.
A város alatti pince rendszer hosszú folyosói, zeg-zugos beugrói
egyedülálló helyszínt biztosítanak egy izgalmas lézercsatához.
A lézercsatát egyszerre maximum 20 fő játszhatja!

Monsterroller túra
A Monsterrollert a hagyományos rollerektől leginkább az erős
hátsó és első fék, illetve a nagy ballonos kerék különbözteti meg.
Főképp a hegyekben használatosak és már 12 éves kortól
használhatják a gyerekek is.
A vadregényes és egyedülálló hegyi sport az egész
csapatnak új típusú és tartalmas szórakozást kínál.
Szilvásvárad - Kalapati kilátó túra
A csoportot Szalajka-völgyből traszfer szállítja a Kalapati
kilátóhoz.
A kilátótól kiindulva monster rollerekkel jutnak vissza a
Szalajka-völgybe.
Egyszerre 10 fő tud a pályán tartózkodni.
A pálya hossza 4 km.
Szilvásvárad - Olaszkapu hosszú túra
A csoportot Szalajka-völgyből traszfer szállítja a Bükk
fennsíkra az Olasz kapuhoz.
Az Olasz kaputól kiindulva monsterrollerekkel jutnak vissza
a Szalajka-völgybe.
Egyszerre 10 fő tud a pályán tartózkodni.
A pálya hossza 12 km.
A monsterroller túrához átlagos utcai öltözet szükséges. Bukósisakot, kesztyűt valamint
túravezetőt biztosítunk.

Robway túrák Szilvásváradon

A robway azért fantasztikus, mert bár egy gép, ösztönösen mégis úgy egyensúlyoz, ahogyan
az emberek, így függőleges helyzetben tud maradni akkor is, amikor előredőlsz. Pedig csak
két kereke van. Se gáz se fék nem kell a haladáshoz, csak testbeszéddel irányítod a gépet.
Az alábbi túrákat kínáljuk csoportok részére:
Kezdő csomag: 30 perc, teljesen kezdők, óvatosak számára. A jármű működésének
elsajátítása kényelmes, füves-aszfaltos terepen.
Haladó csomag a Lipicai ménes nyomában: tartalmazza a kezdő oktatást, mely után 1 órában
bejárjuk a Lipicai ménessel kapcsolatos helyszíneket, pl. ménistálló, kocsi múzeum,
ménestanya.
Tereptúra nem kezdőknek a bérci úton: panoráma túra terepen a Szalajka völgy és
Szilvásvárad fölött. A résztvevők útközben megcsodálhatják a fantasztikus panorámát,
élvezhetik a bükki erdő csöndjét. Időtartam 2 óra.
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. Védőfelszerelést biztosítunk, melyeket
kötelező használni (sisak, könyök-térd védő, csukló védő). A túrákat képzett oktatók vezetik
és irányítják.

Betyártúra
Fogathajtás akadálypályán kettes fogattal.
Népi játékok: köcsögverés, patkódobás, diótörés.
Íjászat – lövés különböző íjakkal különböző célokra.
Petrencerudas lépegető: egy eszköz készítése, mellyel egy
társukat kell mozgatniuk, anélkül, hogy hozzá érnének.

Pusztaolimpia
A versenyszámok:










Szekérhúzás
Körbála gurítás
Talicskázó váltó
Kötélhúzás
Íjászat
Lopózás
Zsákban futás
Gumicsizmás váltófutás
Célba hajítás vasvillával

Kalandparki kombi program
Kalandpark és környéke, ahol 4 helyszín van:
 a Kalanderdő kötélpályái
 bungee trambulin
 íjászat
 falmászás

GPS-es borkeresés
A csoport létszámának megfelelő mennyiségű, kiváló minőségű
Bolyki János pincészetéből származó borokat rejtünk el a
környéken. A borok helyének koordinátáit GPS-ekbe tápláljuk,
majd csapatokban meg kell találni a borokat. A kereséshez
némi ásványvizet, pogácsát és poharakat biztosítunk.

Kerékpárral a Bükkben
2-4 csapatban indulnak a résztvevők, térkép és tájoló
segítségével egy útvonalat kell bejárniuk, közben pontokat
kell megtalálniuk, ahol feladatokat kapnak:
magas-kötélkert konstrukciós feladatok: adott eszközök
segítségével társ eljuttatása A-ból B-be csapatépítő
feladatok – mozgó létra

Adrenalinbomba
A helyszín a Kalandpark és környéke.



Lézerharc
Monsterroller

Szabadítás a sárkánytoronyból
A helyszín a Szalajka – völgy és környéke.
„A király 12 gyermekének kiszabadítása a Sárkánytoronyból” –
egy történetre felfűzött feladatsor, melyben konstrukciós,
problémamegoldó, tájékozódási és kötéltechnikai elemek
vannak. Egy expedícióra kell indulni, útközben fegyvereket kell
szerezni, meg kell találni a torony kulcsát, majd fel kell mászni
a toronyba és kiszabadítani a király elrabolt gyermekeit.
Problémamegoldó, csapatmunkát igénylő, kommunikációt
fejlesztő programelemek alkotják a feladatokat:
„Vak” társak végigvezetése egy „sűrű, sötét erdőn”, mely
akadályokkal van tarkítva.
A küzdelemhez szükséges fegyverek összegyűjtése –
tájékozódás
GPS navigáció a Sárkánytoronyhoz.
Felmászás a „Sárkánytoronyba” de bekötött szemmel, és
mindenkinek van egy kiszabadítandó gyermeke.

Foglald el a várat!
Tájékozódás a Dédesi Kisvárhoz, ahol sziklát kell mászni, majd
ereszkedni. A csapattagok be lesznek vonva a biztosításba, az
ereszkedést önállóan, de biztosítással hajtják végre. A program
része egy 9 km-es transzfer oda-vissza.
A transzferrel együtt kb. 5 órás program.

A barlangi medve nyomában
Barlangi program 6-8 órás, egy zárt, csak külön engedéllyel
látogatható barlang megkeresése tájoló és egy itiner
segítségével, a barlang végigjárása, benn feladatok. A
visszaút szintén tájékozódást igényel, útközben a „Dante
pokla” (ez egy beszakadt nagyon érdekes barlang)
megkeresése. A programba be van még építve 2 csapatépítő
játék. A program része egy kétszer 45 perces transzfer.

Fegyverek Szava
Lézerharc, Paintball
A játék során különböző harci helyzeteket élhetünk át,
legyen szó túszejtésről, zászlószerzésről, rókavadászatról
vagy összetettebb kombináltabb stratégiai játékról, ahol a
csapatok Gps-ek, rádió adó vevők segítségével próbálják
meg a küldetésüket teljesíteni.
Minimum létszám: 6 fő!

Légpuskalövészet: Célba lövő verseny klasszikus módon.

Bűnvadászok
A két jól ismert figura története alapján kell a csapatnak a
rejtélyt megoldani. A csapatok egy közös tájékoztatón vesznek
részt ahol a játékvezető ismerteti a nyomozáshoz szükséges
tudnivalókat. Cél: a bűnügy felderítése a tettes megnevezése.

Esőnapi illetve téli csapatépítő kalandprogram:
Helyszín a fedett lovarda, ahol a következő programok férnek
el:
Fogathajtás
Rekeszépítés: minél magasabbra jutni rekeszek egymásra
pakolásával
Jákob létrája: egy óriási létra felfüggesztése, melyen egyszerre
2 ember mászhat, közben a társak biztosítják kötéllel lentről
őket.
Íjászat

Night Challenge éjszakai program:
A tájékozódás, mozgás a sűrű, sötét erdőben már önmagában is kihívást jelent egy csapat
számára. Különösen, ha az erdőben megbújó predátor vadászik rájuk a feladatok teljesítése
közben.
A feladatok:
 hídépítés, ahol a csapattagoknak át kell jutni a vízmosás
túloldalára
 indiánösvényen kell végighaladni, mely ösvényről nem
térhetnek le
 GPS-ben elmentett koordináták segítségével szondákat
kell gyűjteni, de a predátorok ezt akadályozhatják.
 Éjszaka a magasban: egy rövid kötélpályán kell a
csapattagoknak végighaladniuk, csak a fejlámpák fénye
segítségével.

4 keréken szép az élet!
Vezetéstechnikai tréning, ahol quaddal, UAZ terepjáróval, kettes
lipicai fogattal, illetve JCB vagy Bobcat munkagépekkel kell az
akadályokat leküzdeni. Nem szokványos vezetésről van szó,
esetenként nem szokványos stílusban és módon kell irányítani az
eszközöket.

Ne félj a magasban, nem vagy egyedül!
Magaskötékerti gyakorlatok, ahol az adott feladat teljesítése nem
lehetséges a társak segítsége nélkül. A feladatok között szerepelnek
páros és egyéni gyakorlatok is, de mindenütt az egész csapat
dolgozik együtt.

Aktívan a Bükkben!
Ez az ajánlatunk nagyon mozgalmas, élmény dús elemeket
tartalmaz. A résztvevőket egy transzferrel felszállítjuk
Örvénykőre, ahol sziklamászás és ereszkedés vár rájuk. A
mászás után túra a Szentléleki Turistaparkba, ahol egy kis
energiafeltöltésre lesz lehetőség. Ezt követi egy 14 km-es
rolleres legurulás Mályinkába.
A program időtartama 6-7óra.

