CO MOHOU ZÁŽITKOVÉ AKCE
PŘINÉST DO VAŠEHO
KOLEKTIVU ?

ZÁŽITEK?
ZKUŠENOST?
NEVŠEDNOST?

AKTIVNÍ ODPOČINEK
VZÁJEMNÉ POZNÁVÁNÍ
V NEFORMÁLNÍM PROSTŘEDÍ
SPOLEČNÝ PROŽITEK
POSÍLENÍ TÝMOVÉ IDENTITY
(pocit sounáležitosti a soudržnosti
jednotlivých členů s organizací, firmou)
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

PŘESNĚ TOHLE HLEDÁTE?

U NÁS TO NAJDETE!
Naším hlavním cílem je pobavit
a rozpoutat emoce u lidí, neboť
lidé tvoří hlavní část úspěchu.
Že to nejde a říkáte si
opakovaně, že nám stačí
obyčejná party s bowlingem?
Tak to je dobrý začátek, ale
rozhodně ne konec.to ještě
neznáte aktivity nadšenců
organizace Z.A.D.E.K. z.s.
Jste instituce, firma nebo
jednotlivec? Dokážeme vytvořit
individuální akce pro všechny,
ať je jaro, léto, podzim nebo
zima. Vždy si zapamatujete
našejméno.

Jsme parta energických, zkušených
lektorů, co vyhledávají a nabourávají
zajeté stereotypy zábavy, zážitků,
krátkých eventů, firemních akcí a
večírků, případně několikadenní
vzdělávací kurzy pro vyzrálé a
progresivní osobnosti. Razíme
jednoduchou teorii, že i školení a
rozvoj komunikačních dovedností
se dá dělat nevšedně a
s neopakovatelným zážitkem.
Pojďte do toho s námi a podívejte se
na přehled nejrůznějších projektů u
našich klientů.

S JAKÝM ZÁŽITKEM SE CHCETE SEZNÁMIT?
Eventy a firemní akce - Rande na straně 2.
Týmové komunikační hry, Důvěrná Křupka, Boomwhakers, Závod NASCAR,
Zlatá horečka v Českém království, Velkolepé dílo, skupinový GPS questing, Luxus
v divočině, Firemní akce, Sportovní a dětské dny.

Večírky a zábava - Rande na straně 5.
Casíno, Zážitkový kvíz, Vyhraj TO!

Teambuildingy a zážitkové kurzy - Rande na straně 6.
Zimní kurz cesta ZeMĚ, Zimní a letní radovánky, Zlatá horečka,
Na vlnách dobrodružství

PROČ
Z.A.D.E.K.

Z. – zážitek
A. – adrenalin
D. - dobrodružství
E. – edukace
K. – kreativita
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EVENTY A
FIREMNÍ AKCE

Nevíte, jak na uspořádání firemní akce?
Nemáte potřebnou představu, jak úspěšně zvládnout
parádní firemní akci? My jich máme spousty.
Potřebujeme jen vědět pár věcí a následně Vám
vytvoříme firemní akci na klíč od A do Z.

TÝMOVÉ
KOMUNIKAČNÍ
HRY
POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 – 30
PROSTŘEDÍ: INDOR/ OUTDOOR
TRVÁNÍ: 3 - 4H

Jedna z nejčastějších možností, které si naši klienti vybírají. Při volbě tohoto
programu se důkladně seznámíme s potřebou daného klienta,
kdy připravíme individuálně bohatý a účinný program pro malé, střední a
velké kolektivy osobností.
Výsledkem je „rozmluvený“ a více stmelený kolektiv osobností ve Vaší
firmě. V důsledku tohoto programu docílíte větší efektivity práce, zrychlení
pracovního výkonu a lepší sebedůvěry jedince i celého týmu.

KŘUPKULTURA
POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 – 45
PROSTŘEDÍ: INDOR/ OUTDOOR
TRVÁNÍ: 2 – 3H

Píše se rok 2038. Díky bouřlivému rozvoji kybernetiky lidé postupně svou
práci předali strojům, které postupně ovládli svět.
Dokážete společnými silami přelstít stroje a postavit KŘUPSKULPTURU,
která spasí svět?
Výsledkem je navození větší sebedůvěry kolektivu ve standardních až
stresově náročných rozhodnutí.
Díky tomuto programu bude kolektiv více produktivní, kreativní a
progresivní pro rozvoj budoucích projektů (vhodné pro obchodní a
projekční týmy).

BOOM
WHACKERS
POČET ÚČASTNÍKŮ: 8 – 60
PROSTŘEDÍ: INDOR/ OUTDOOR
TRVÁNÍ: 1 – 2H

Znáte pojem „klape to jako švýcarské hodinky“? Přesně tak funguje
jedinečný hudební energizer, který dokáže zpestřit konferenci, párty nebo
odpoledne v práci. Propojením hudby, dvou trubek a účastníků prožijete
úžasnou harmonii aktivního odpočinku.
Výsledkem je sladění několika osobností tzv. „na stejnou kolej“.
Úžasný program pro odreagování kolektivu a nastavení si jednoduchých
pravidel, které budou lidi bavit.

ZÁVOD
NASCAR
POČET ÚČASTNÍKŮ: 20 – 100
PROSTŘEDÍ: OUTDOOR
TRVÁNÍ: 3 – 4H

V rámci velkolepého závodu postavte v týmech závodní vozítko, které
roznese soupeře v zubech.
Ne, nezbláznili jsme se – zde namícháme mix několika podpůrčích dílčích
činností, které ve výsledku způsobí velké soupeření.
Přece, někdo musí zvítězit.
Výsledkem je mix několika dovedností soft a hard skills, v uvolněném
prostředí s kolegy. V praxi poznáte skutečné osobnosti lidí a jejich
potenciál pro budoucí růst uvnitř firmy.

VELKOLEPÉ
DÍLO
POČET ÚČASTNÍKŮ: 20 - 100
PROSTŘEDÍ: INDOR/ OUTDOOR
TRVÁNÍ: 2,5 - 3H

Na detailech záleží. I detail může rozhodnout velkolepé dílo.
Staňte se uznávanými malíři a z jednotlivých obrazů vytvořte společnými
silami velkolepé dílo. Ideální dárek pro TOP management/majitele firem.
Cílem není nic jiného, než dílčími postupy vytvořit požadovaný a předem
určený obrazec v malém týmu lidí. Záleží na práci každého týmu, kdy poté
týmy společně vytvoří velkolepý zážitek.

SKUPINOVÝ
GPS
QUESTING
POČET ÚČASTNÍKŮ: 8 - 30
PROSTŘEDÍ: OUTDOOR
TRVÁNÍ: 3,5 - 8H

Že se ztratíte i po cestě na toaletu? S námi ne!!!
Prožijte netradiční dobrodružství za pomocí GPS, souřadnic a
interaktivních úkolů. Tento program vám připravíme na míru na danou
lokaci.
Cílem jsou týmové spolupráce (od 2 osob) a získání více dovedností než
se jen naučit se práci s GPS lokátorem. Nejdůležitější jsou samotné
pracovní postupy a efektivita práce.

ZLATÁ
HOREČKA
V ČESKÉM
KRÁLOVSTVÍ
POČET ÚČASTNÍKŮ: 5 - 20
PROSTŘEDÍ: OUTDOOR
TRVÁNÍ: 3 - 4H

Zlatá horečka v Českém království
Mobilní workshop rýžování 24 karátového zlata z českého podhůří zlatých
hor. Všechno zlato, které najdeš, je tvoje!
Výsledkem workshopu jsou nestandardní situace z dob zlaté horečky
v USA, kdy celkově dochází ke
koordinaci fyzického a psychického myšlení, motoriky, správného
rozvržení práce (time-managementu), kreativity a trpělivost pro
nalezení pravého zlata.

LUXUS V
DIVOČINĚ
POČET ÚČASTNÍKŮ: 8 - 25
PROSTŘEDÍ: OUTDOOR
TRVÁNÍ: 3,5 - 5H

Jste labužníci? Vyzkoušejte jedinečný workshop vaření v přírodě.
Výsledkem je navození netradiční atmosféry společné aktivity a
týmové koordinační spolupráce.

DĚTSKÉ DNY
Další velmi žádaná aktivita ze strany
klientů. Nabízíme širokou škálu aktivit
a her pro děti a jejich rodiče. Tyto
akce připravujeme na klíč dle
požadavků klienta a cílové skupiny.
Počet účastníků: individuálně
Prostředí: Outdoor
Trvání: 3h

SPORTOVNÍ DNY
Sportovní hry a turnaje pořádáme
na míru. Záleží na Vás, jakou hrou
se ideálně uvolníte.
Od týmového desetiboje
netradičních aktivit až po turnaje
tradičních i netradičních her, které
volíme dle schopností účastníků.
Počet účastníků: individuálně
Prostředí: Outdoor
Trvání: 3,5h – 6h

VEČÍRKY
A ZÁBAVA

Z.A.D.E.K. z.s. je ideálním společníkem při krátkých
setkáních (například večerních) .
Máte obavu, aby se společnost zabavila a maximálně si
užila společnou kolegiální chvilku?
Máme hned několik řešení.

CASINO

VŠECHNO NEBO NIC
POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 - 40
PROSTŘEDÍ: INDOOR
TRVÁNÍ: 3H

Jedná se o komplexní program, kde je hlavním cílem na pár hodin se
oprostit od běžného světa, pracovních či osobních problémů a stát
se někým naprosto jiným. Každý hráč dostane novou identitu,
pomocí které rozehraje vlastní hru. Celou dobu programu vás bude
doprovázet kvalifikovaný herecký personál, ředitel Kasina,
barmani, krupiéři.
Kromě dobré nálady, vyzkoušení si kasínových her a nových rolí je
program zakončen dražbou a můžete si tak sebou odnést dlužné
úpisy svých kolegů s platnosti až jeden rok.

ZÁŽÍTKOVÝ
KVÍZ
POČET ÚČASTNÍKŮ: 8 - 30
PROSTŘEDÍ: INDOOR
TRVÁNÍ: 2,5 - 3H

Zážitkový kvíz je nejen vědomostní, ale i týmová soutěž.
Večerem soutěžící provádí moderátoři, jenž je zárukou dobré
a fungující zábavy. Soutěžícím je během večera předloženo mnoho
otázek, týmových úkolů různých výzev a také nezapomene
otestovat jejich smysly. Zde si klademe za cíl především zábavu a
týmovou spolupráci. Otázky zkontrolují váš aktuální přehled,
prověří vaše znalosti ze školních lavic a také odhalí, kolik toho víte o
svém pracovním kolektivu.
Hrát mohou týmy o 2 až 8 členech.

VYHRAJ
TO !!!
POČET ÚČASTNÍKŮ: 8 - 30
PROSTŘEDÍ: INDOOR
TRVÁNÍ: 2,5 - 3H

Rozpumpuj večerní zábavu s luxusní hrou „Vyhraj TO!“.
Vyhraj TO je týmová soutěž, která se skládá z krátkých, kolikrát
nervy beroucích soutěží, které postupně nabírají na obtížnosti.
Před zahájením soutěže o nejlepší tým, probíhá 30 minutový
trénink, kde si hráči mohou procvičit jednotlivé soutěžní aktivity.
Celý večírek je veden moderátorem, který dotváří soutěžní
atmosféru.
Program je možné přizpůsobit na míru větší skupině po individuální
domluvě

TEAMBUILDING
A ZÁŽITKOVÉ
KURZY

Teambuilding nebo-li budování týmu je vhodným nástrojem pro
vytváření kvalitních pracovních vztahů, které jsou nedílnou součástí
produktivity a efektivity k dosažení kvalitních pracovních výsledků.
Klademe důraz na pochopení důležitosti synergie v týmu.
Programy jsou tvořené pro posílení týmového ducha. Vycházejí z
konceptu týmové spolupráce a je kladen důraz na komunikaci,
týmové řešení a odreagování od běžného každodenního stereotypu.

CESTA ZEMĚ

Jsi unavený a přitom nevíš proč? V práci ti nic nejde a cítíš se být „vyhořelý“? Doma nic moc a
kamarádi ti nestačí? Chceš na chvíli vypnout a společně prožít opravdu silné zážitky?
Tak neváhej a přidej se!
Tří denní dobrodružství na zážitkovém kurzu pobytu v zimní přírodě spojený s přechodem na sněžnicích
po českých horách, přenocování pod zimní hvězdnou oblohou a zaslouženým wellness
odpočinkem na závěr. Zjistíš, s jak málo věcmi si člověk vlastně vystačí. Naučíš se žít v zimní přírodě a
putovat „lehkou nohou“. Hodně se nasmějeme, občas zaskřípeme zuby. O překvapení není nouze, ale
hlavně vyčistíme hlavu a s novým elánem se vrátíme zpátky domů.
Pro koho je kurz určen?
Pro všechny osoby starší 18 let. Kurz je vhodný jak pro úplné nováčky tak i ostřílené dobrodruhy,
kteří mají chuť zažít něco nového. Nejedná se o zimní přežívání, ale o kurz pobytu v zimní přírodě.

ZLATÁ
HOREČKA

Máte chuť strávit pár dnů s námi na řece a vyzkoušet si rýžovat zlato?
S otřelým zlatokopem Vás provedeme všemi zážitky a garantujeme, že každý zlatokop si sebou nějakou
tu zlatinku odnese sebou. I s námi pocítíte opravdový pocit zbohatnutí. V rámci programu můžete zažít
nocování pod hvězdami v hamakách, sdílet večer společně oheň a naslouchat příběhům, ale i také další
aktivity a workshopy které jsou nedílnou součástí kurzu.
Tento typ programu vystavujeme buď pro veřejnost, nebo na míru firmám a naším klientům.

NA VLNÁCH
DOBRODRUŽSTVÍ

Máte rádi vodu a řeku? Tak to je pro vás tento program jako stvořený. Pod vedením zkušených
instruktorů, se vám dostaví základní vodácký výcvik a můžete vyrazit na několika denní plavbu
s nocováním v českých kempech.
Tento typ programu vystavujeme buď pro veřejnost, nebo na míru firmám a naším klientům.

ZIMNÍ
RADOVÁNKY

Máte rádi zimu sníh, stavění sněhuláku a
dělání andělíčku do sněhu? Máte rádi
příjemné prostředí horské chaty, praskajícího
krbu? Užíváte si v sauně nebo v sudech
s horkou vodou? Tak se připojte k nám a užijte
si s námi příjemný víkend, plný her, zábavy a
odpočinku!Tento typ programu vystavujeme
buď pro veřejnost, nebo na míru firmám a
našim klientům.
Příklady akcí: Stavění Iglů, Opičí dráha
v zimě, Wellness v zimní přírodě apod.

LETNÍ
RADOVÁNKY
Dobrodružství u vody, na horách nebo na
sportovním hřišti? Pro účastníky máme
v nabídce dvou až tří denní pobyt
s aktivním odpočinkem a rekreaci. Naši
profesionální lektoři vám připraví lekce,
windsurfingu, kanoistiky, letních
sportovních her, ale i nízkých lanových
překážek.
Tento typ programu vystavujeme buď pro
veřejnost, nebo na míru firmám a naším
klientům.
.
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