
TAJEMNÉ BOXY
ZÁBAVNÉ – TÝMOVÉ – HRAVÉ – UNIKÁTNÍ – NOVÉ



TAJEMNÉ BOXY
• Unikátní a nový koncept zábavy, 

který vychází z principu únikových 
her.

• 12 boxů =  12 velkých výzev           
a interaktivních úkolů.

• Velká výzva v malém měřítku, 
zábava pro týmy, páry i rodiny.

• Variabilní, flexibilní - přijedeme za 
vámi kamkoliv.



TAJEMNÉ BOXY
• Cílem hry je získat odměnu ukrytou uvnitř boxu -

malý žeton, sladká odměna, indicie, poukázky, .. 

• Hráči musí vyřešit několik na sebe navazujících 
úkolů/ kroků. K tomu používají logické myšlení, 
selský rozum, zručnost i týmovou spolupráci.

• Otevření a splnění všech kroků v rámci 1 boxu 
trvá 5-20 minut (dle náročnosti daného boxu). 

• Jakmile otevřete jeden, budete chtít vyřešit 
druhý, třetí, čtvrtý,..

• Hru doporučujeme pro týmy o 2-4 hráčích 
(rodinné týmy, firemní týmy, sportovní skupiny).



VÝHODY

• Jedinečná aktivita pro návštěvníky vaší 
akce.

• Variabilní délka programu.

• Tajemné boxy je možné libovolně 
rozmístit v prostoru.

• Tématika – do obsahu tajemných boxů 
lze zpracovat příběh a tím přizpůsobit 
event různým tématům.

• Tajemné boxy dodáme komplexně, 
včetně obsluhy a možnosti rozšířeného 
programu.



CÍLOVÉ SKUPINY
• Firemní akce – teambuilding (až 10 týmů, 30-40 

hráčů). Pro větší skupiny máme připraveny různé 
herní módy.

• Teamspirit ve vaší firmě - přijedeme za vámi na 
pracoviště a zrealizujeme 2-3 hodinový program 
pro podporu spolupráce a týmového ducha.

• Konference – aktivní odpočinek, způsob jak 
zaujmout návštěvníky vaší akce.

• Family days – interaktivní zábava a soutěž pro 
rodinné týmy.

• Školy – soutěže a vzdělávací programy podporující 
spolupráci a týmového ducha.



12 BOXŮ = 12 ÚKOLŮ

• Každý box je jiný, unikátní a nabízí odlišné a překvapivé herní prvky. K 
úspěšnému splnění úkolu je vždy potřeba projít více kroků.



REFERENCE

Tajemné boxy jsou skvěle promyšlené a jedná se o jeden z nejlepších programů, které 
jsem za poslední dobu viděl. Rozhodně bych jim dal hlas pro TOP novinku roku 2017.

Petr Juříček, +420 720 408 291
Business for Breakfast

Tajemné boxy mě překvapily nápaditostí a variabilitou. Jsou jako stvořené pro 

teambuildingové aktivity, ale stejně dobře fungují jako originální zábavná atrakce na jakékoli 

akci. Po úspěšném otevření svého prvního boxu jsem měl pocit, jako bych vyhrál milion.

Radim Raszka, +420 724 777 539
event manager, ArcelorMittal Ostrava



VIDEO UKÁZKA

Video ukázka z firemní akce

https://www.youtube.com/watch?v=qACoeugwvGc
https://www.youtube.com/watch?v=qACoeugwvGc


CENÍK

• 5 TAJEMNÝCH BOXŮ - 10 000,-

• Každý další box - 1500,-

• Doprava 5,-/1 km z Ostravy a zpět.

• Všechny ceny jsou bez DPH.

• Cena je včetně obsluhy, na max. 5 hodin 
provozu, každá další hodina + 10% z ceny 
objednaných aktivit.



KONTAKT

Mgr. David Wardas

david@duelpark.cz

+420 775 949 273

Duel park s.r.o.

Chamrádova 682/28

718 00 Ostrava – Kunčičky

IČ: 01811291

DIČ: CZ01811291

mailto:david@duelpark.cz

