ORGANIZUJEME FIREMNÍ AKCE
A ZÁBAVNÉ PROGRAMY NA KLÍČ
NAŠE SILNÉ STRÁNKY
Vlastní aktivity 		
			
Jsme kreativní 		
Jsme flexibilní		
Zkušenost			
				
Instruktorský tým
				
Historie			

- Jsme přímí realizátoři, neplatíte za zprostředkování,
máme více než 50 vlastních aktivit.
- Tvoříme a rozvíjíme vlastní aktivity a programy.
- Dokážeme dodat aktivity na akce v krátkém čase.
- Organizujeme akce od roku 2007, jsme spolehliví
			
a zodpovědní.
- Naše instruktory pravidelně školíme a spolupracujeme
s nimi dlouhodobě.
- Bavíme vás od roku 2007.

Teambuilding / Teamspirit / Family days / Party / Oslavy / Večírky

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI

Rezervace aktivit
• Rezervace aktivit musí být provedeny písemnou formou (nejlépe emailem).
• Závazná rezervace - termín, program a aktivity pro klienta rezervujeme závazně až po potvrzení objednávky.

Cena a platební podmínky
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy.
• Katalogová cena uvádí provoz aktivity na max. 5 hodin, není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak. Každá další hodina
+10% z ceny. Kalkulace krátkých programů 1-3 hod. se řeší individuálně.
• Dle náročnosti eventu účtujeme odpovídající koordinační poplatek.
• Pro platby převodem je standardní doba splatnosti 14 dní.
• V případě nedodržení platebních podmínek zaplatí odběratel 0,05 % z částky za každý den prodlení.

Doprava
• Cena dopravy je 7 Kč/km za osobní auto, 10 Kč/km za velké auto (dodávka, osobní auto s vozíkem), nebo dle dohody.

Smluvní pokuta - storno
• Při stornu akce bude účtována smluvní pokuta - 10% z ceny objednávky. Při zrušení 30 dní před akcí a méně je smluvní
pokuta 50% z ceny objednávky a při zrušení 1 den před akcí nebo v den akce činí smluvní pokuta 100%.

Ostatní ujednání
• Máme platné pojištění odpovědnosti.
• Vyhrazujeme si právo odmítnout realizaci programu pro osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek, narušují průběh programu či ohrožují bezpečnost programu, účastníky akce nebo instruktory, a to bez nároků
na náhradu za neuskutečněný program.
• Odběratel je povinen zajistit technické podmínky pro objednané aktivity a vhodné prostory, zejména - dostatečně velký
a čistý prostor, přísun el. energie do 10 m, rovný povrch, vytápěné místnosti v zimě, atd. Dále dojezd co nejblíže k instalaci aktivity, parkování, šatnu v případě akcí ve vnitřních prostorech (hotely, restaurace. aj.).
• Pokud se bude v prostorách s aktivitami kouřit, je nutné nás o této skutečnosti informovat.

KONTAKT
Josef Ženčák 				
servis@firemky.cz			
777 265 667				

David Wardas			
david@firemky.cz		
775 949 273			

Petra Tešnarová
petra@firemky.cz
774 269 413

Zábavné mobilní casino
Texas hold´em poker, ruleta,
kostky, black-jack a další. Pojďte
se pobavit а zkusit štěstí do
zábavného mobilního casina.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•

• Casinové hry - ruleta, texas hold´em
poker, kostková ruleta, black-jack,
• organizaci hry,
• profi vybavení,
• krupiéry a zábavu na vaši akci.

• Kompletní popis casino programů
naleznete na
		
www.zabavne-mobilni-casino.cz,
• počty stolů je možné libovolně
kombinovat,
• naši krupiéři vás vtáhnou do hry
a naladí tu správnou atmosféru,
• hrajeme s fiktivními penězi a žetony.

Lux verze - 6000,-/ 1 hrací stůl,
standard verze - 5000,-/ 1 hrací stůl,
ruleta deluxe 80 cm - 8000,cena je včetně vybavení a krupiérů.

Světelná stěna
Zjistěte, kdo má lepší postřeh v
různých herních variantách, které
jsou připraveny pro 1 nebo 2 hráče.
Hry jsou zábavné a rychlé - do 		
1 minuty.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 11000,• branding - individuální kalkulace.

• Světelnou stěnu,
• obsluhu,
• organizaci soutěží.

• Světelná stěna je vhodná na všechny
typy akcí,
• užijete si s ní spoustu zábavy,
• nutný volný prostor min. 3x3 m
a přívod el. 230 V.

Závodní simulátory
Zažijte skvělou závodní
atmosféru s našimi simulátory.
Pohodlné závodní sedačky,
volant se zpětnou odezvou a
citlivé pedály - to vše Vám zajistí
SKVĚLÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 simulátor - 7000,• 2 simulátory - 12000,-

• Simulátory,
• školenou obsluhu,
• organizaci soutěží.

• Prostor min. 3x3 m,
• nutný přívod el. 230 V,
• tuto aktivitu lze realizovat uvnitř
i venku pod stanem.

Interaktivní hrací stůl
VIP aktivita vhodná na každou
akci. Interaktivní dotykový stůl
nabízí množství party her pro
1-4 hráče.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 9000,-

• Interaktivní dotykový stůl,
• tvořivé hry, skládačky, hudební hry,
party hry...
• obsluhu,
• organizaci soutěží.

• Rozměr 100x70 cm,
• nutný přívod el. 230 V,
• tuto aktivitu lze realizovat uvnitř
i venku pod stanem.

Indoor Curling
Ukažte, jak přesnou máte
mušku a jak se umíte pekelně
soustředit. Cílem hry curling
je zahrát kameny co nejvíce
ke středu. Ideální aktivita pro
týmové soutěže a firemní akce.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 9000,- (dlouhý 14x2,8 m),
• 8000,- (krátký 10x2 m).

•
•
•
•

• Curling se hraje klasicky na ledu,
my vám umožníme zahrát si tuto
skvělou hru na hotelu nebo v hale,
• koberec pro curling je nutné položit
na rovný a pevný povrch.

Curling koberce + mantinely,
hrací kameny 4+4,
organizaci soutěží,
instruktory.

Zábavné kvízy
Kvízy jsou in. A oprávněně!
S naším novým hlasovacím
systémem si užijete hravou,
interaktivní zábavu, do které se
může zapojit každý!

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Cena od 9000,• tvorba kvízu na míru od 1000,-

• Kvízové zařízení, ovladače na hlasování (až 50 ks) nebo 4 hlasovací
buzzery,
• databázi populárních kvízů různých
žánrů,
• organizaci soutěží pro jednotlivce i
týmy,
• obsluhu.

• Porovnejte si své znalosti v různých
oborech - film, sport, hudba, umění,
pohádky, věda a technika...
• kvízy je možné po dohodě předem
vzhledově i obsahově upravit, přidat
fotky, hudbu, video, logo...
• nutný přívod el. 230 V.

Fotokoutek
Chcete mít vzpomínku přímo
z akce? Náš mobilní fotokoutek
je vám k dispozici. Využijte
šance udělat si krásné a
tematické fotky s kolegy v práci
nebo s vašimi klienty.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•
•

• Tisk fotografií přímo na vaší akci,
• mobilní fotoateliér - světla, stojany,
fotografa, rekvizity,
• klasické tištěné pozadí nebo tzv.
klíčování na zelené pozadí,
• grafický návrh předního proužku
fotky s vaším logem nebo textem.

• Kompletní popis fotokoutků na
www.zabavnefoto.cz,
• po dohodě možnost sdílení na
sociální sítě nebo zaslání na email,
• tento fotokoutek je vhodný především pro fotomontáže, můžete se
přenést na pláž, do vesmíru nebo na
titulní stránku novin.

Zábavný fotokoutek - od 9000,tisk fotek 10x15 cm - 10 Kč/1 ks,
nebo neomezený tisk 1000,-/1hod.,
tisk fotek 15x20 cm - 15 Kč/1 ks
nebo neomezený tisk 1500,-/1hod.

Fotokoutek - fotobudka
Fotobudka je moderní, zábavný
a velmi rychlý způsob pro tisk
fotek na akci. Nabízí řadu funkcí
- rozšířené možnosti sdílení,
krátké ankety před tiskem fotky,
slow motion videa,
gif obrázky...

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•
•

• Fotobudku s tiskem fotografií na
vaší akci,
• pozadí, rekvizity, obsluhu,
• grafický návrh předního proužku
fotky s vašim logem nebo textem,
• další služby dle domluvy - slow
motion video, fotomontáž, gif obrázky, aj.

• Kompletní popis fotokoutků na
www.zabavnefoto.cz,
• po dohodě možnost sdílení na
sociální sítě nebo zaslání na email,
• dokážeme tisknout až 150 ks fotografií za hodinu.

Zábavný fotokoutek - od 9000,tisk fotek 10x15 cm - 10 Kč/1 ks,
nebo neomezený tisk 1000,-/1hod.,
tisk fotek 15x20 cm - 15 Kč/1 ks,
nebo neomezený tisk 1500,-/1hod.

Digitální graffiti stěna
Skvělá interaktivní zábava.
S digitálním sprejem vytvoříte
COOL kresby a úpravy vlastních
fotografií.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 12000,- bez tisku fotek - možnost
sdílení na sociální sítě nebo zaslání
na email,
• 15000,- s tiskem fotografií ( v ceně
100 ks fotografií 10x15 cm, každá
další 10 Kč/1 ks).

•
•
•
•

• Možnost sdílení výtvorů na sociální
sítě nebo zaslání na email,
• prostor pro aktivitu 4x4m,
• nutný přívod el. 230 V.

Originální aktivitu,
software a vybavení pro projekci,
tisk fotografií,
obsluhu.

Digitální graffiti TV
Zábavné tvoření na dotykové
obrazovce. Hosté kreslí na
obrazovku svými prsty. K
dispozici mají desítky vtipných
tvarů, které mohou do fotek či
kreseb zakomponovat.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 9000,- bez tisku fotek - možnost
sdílení na sociální sítě nebo zaslání
na email,
• 12000,- s tiskem fotografií ( v ceně
100 ks fotografií 10x15 cm, každá
další 10 Kč/1 ks).

• Originální aktivitu - jedinou v ČR,
dotykovou TV, software,
• tisk fotografií,
• obsluhu.

• Vhodné využití jako menší varianta
graffiti stěny,
• rozměr 100x70 cm,
• lze fotit s reálným pozadím nebo na
zelené plátno (klíčování),
• možnost sdílení výtvorů na sociální
sítě nebo zaslání na email,
• nutný přívod el. 230 V.

Laserová střelnice
Oblíbený střelecký simulátor
v kombinaci s interaktivními
hrami vám zajistí příjemný
prožitek ze střelby v
bezpečném a pohodlném
prostředí.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 ks - 7500,• 2 ks - 14000,-

•
•
•
•

• Oblíbená aktivita na party a večírky,
• střelci střílí realistickými zbraněmi
na hry promítající se na velkou
projekční plochu,
• nutný min. prostor je 3x3 m,
• pouze do vnitřních prostor,
• nutný přívod el. 230 V.

2 zbraně - pistole a puška,
projektor a plátno,
organizaci soutěží,
obsluhu.

Závody autíček
V každém z nás dříme malé
hravé dítě. Závody autíček
dodají vaší akci tu správnou
soutěživou atmosféru.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 5000,- samostatná dráha (umístění
řeší klient - podlaha, pódium),
• podstavec + 1500,-

• Dálkově ovládaná chytrá autíčka
+ dráhu,
• uspořádání soutěže na žádost
klienta,
• obsluhu.

• Možnost jízdy až 4 auty současně,
• rychlost a napětí ze závodu rozpálí
nejen muže,
• potřebný prostor 3x2 m,
• nutný přívod el. 230 V.

Tajemné boxy
Podaří se vám v týmu o 2-4
hráčích vyřešit netradiční úkoly?
Vynikající a nová aktivita pro
teambuildingové programy, která
prověří vaši spolupráci, komunikaci
a přitom se dobře pobavíte. Ideální
pro týmové hry a soutěže.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• od 2000,-/ 1 box,
• min. objednávka 5 boxů.

• Až 12 tajemných, zábavných boxů,
• školenou obsluhu,
• organizaci soutěží.

• Velikost boxu 60x40x40 cm,
• 12 boxů pro 30-40 hráčů (10 týmů),
• délka otevření jednoho boxu se
pohybuje od 5 - 20 minut.

Stolní lovec světla
Zjistěte, kdo má lepší postřeh,
nachytej více světel jako soupeř.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 7500,-

• Stolního lovce světla,
• obsluhu.

• Nutný přívod el. 230 V.

Taneční podložky
Oblíbená taneční hra, která
pobaví všechny, kdo milují
pohyb, hudbu a tanec.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 2 ks - 4000,• 3 ks - 4500,• 4 ks - 5000,-

• Až 4 taneční podložky,
• projektor a plátno nebo LCD TV,
• obsluhu.

• Vhodné na akce pro děti i dospělé,
• vyberete si skladbu, která se vám
líbí, zvolíte obtížnost a dále už
„JEN“ sledujete šipky na monitoru
a tancujete,
• nutný přívod el. 230 V.

Virtuální hry a zábava
Konec sezení u počítačů a hraní
pasivních PC her! U našich
konzolí se budete aktivně hýbat.
Hry jsou divácky atraktivní,
nenáročné a reprezentativní
(vhodné i na VIP akce).

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•

•
•
•
•

• Virtuální hry pobaví hráče i diváky
a jsou vhodné k organizaci soutěží,
• časté je využití také v rámci propagace a promotion,
• k dispozici máme sportovní, retro,
hudební, taneční a zábavné party
hry,
• nutný přívod el. 230 V.

1 ks - 4500,2 ks - 8000,3 ks - 11000,4 ks - 14000,-

Moderní i retro herní konzole,
kolekci zábavných a sportovních her,
LCD TV vč. stojanů,
obsluhu.

Herní zóna
Kolekce dřevěných her
vhodných na každý typ akce.
Hry prověří vaši komunikaci,
logiku, trpělivost, přesnost
a spolupráci. Jednoduché,
atraktivní, oblíbené u všech
věkových kategorií.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•

• Jednotlivé hry dle vašeho výběru,
• organizaci soutěží a turnajů.

• Hlavní výhoda herní zóny - nízká
cena a zapojení velkého množství
lidí najednou,
• weykick a holandské billiardy jsou
ideální pro organizaci soutěží a
turnajů - disponujeme větším
množstvím těchto her,
• rádi vám poradíme s výběrem her.

Velké dřevěné hry - 1000,-/1 ks,
elektronické hry - 1500,-/1 ks,
menší drobné hry - 1000,-/3 ks,
cena nezahrnuje obsluhu
(obvykle od 2000,-/1 osoba).

Kompletní seznam herní zóny
naleznete v samostatném katalogu.

Animátor
Skákání v pytli, skákaní přes
gumu, přetahování lanem,
soutěže pro děti a mnoho
zábavných aktivit skrývá naše
animátorská bedna.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 animátor - 4000,• každý další animátor + 3000,-

•
•
•
•

• Naši animátoři organizují hry a soutěže nebo zabezpečují stanoviště s
aktivním zapojením dětí.

Širokou kolekci her,
tematické kostýmy (indiáni, piráti),
materiál,
animátory.

Airbrush - dočasné tetování
Disponujeme kvalitním vybavením
i barvami. Máme řadu krásných
šablon a jsme schopni vytvořit
šablony na přání, např. vaše logo.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 tatér - 5500,• 2 tatéři - 9000,• (barevný airbrush - příplatek 		
1000,-/ tatér),
• výroba šablon na míru - individuální
kalkulace.

• Barvy a tatéry,
• katalog se šablonami.

• Dočasné tetování je velice oblíbené
na hudebních festivalech, firemních
akcích, večírcích, prezentačních
akcích, na plesech, dětských dnech,
• barvy na Airbrush tattoo jsou zdravotně nezávadné a dermatologicky
testované,
• nutný přívod el. 230 V.

Facepainting a bodypainting
Staňte se na chvíli kočkou,
tygrem, spidermanem nebo na
sobě nechte přistát motýla.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 malíř - 4000,• při objednání více malířů individální
kalkulace,
• Bodypainting - malování na modelku od 10 tis. dle požadavků klienta.

• Barvy a malíře,
• v případě bodypaintingu modelku,
na kterou mohou malovat klienti
pod vedením našeho malíře,
• šablony a předlohy.

• Facepainting je velice oblíbený program na všech zábavných akcích,
• práce malíře vyžaduje krátké pauzy
během programu.

Domino
Postavte nejvyšší věž, nejdelší
dráhu, nejhezčí obrazec. Zapojte
celý váš tým do společného díla.
Překonáte aktuální český rekord?

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 4000,- / 1 stanoviště (volná aktivita),
• od 10000,- za organizované domino
programy (cca 2-3 hod.).

• Až 15000 ks kostek domina,
• doplňkové herní a technické vybavení,
• organizaci domino programu pro
různě velké skupiny,
• instruktory.

• Zábava pro všechny bez rozdílu
věku,
• perfektní teambuildingová aktivita,
• ideální jako tradiční akce s cílem
překonávat hranice a rekordy.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 stanoviště - 4000,• každé další stanoviště + 3000,-

• Stanoviště dle vašich přání a potřeb
s možností střídání her,
• školené instruktory,
• organizaci soutěží.

• Na firemních akcích zažijete u této
aktivity spoustu legrace i napětí,
• délka her je obvykle kolem 1 minuty,
• hráči mohou soutěžit vícekolově,
• duely lze připravit také jako soutěž
týmů.

Duely
Rychlé, krátké a zábavné soutěže
pro 2 až 4 hráče, ve kterých
zapojíte mozkové závity, kreativitu,
trpělivost a rychlost.

Týmové aktivity/teambuilding
Podporují týmového ducha,
komunikaci a kreativitu. Tyto
aktivity jsou často využívány
v rámci týmových programů teamspirit, teambuilding, atp.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 3000,-/1 aktivita (stanoviště) - orientační cena,
• min. objednávka - 3 aktivity.

•
•
•
•

• Aktivity navrhneme dle vašich přání
a potřeb, s ohledem na prostor i věk
účastníků,
• připravené hry a soutěže zaručeně
pobaví všechny zúčastněné,
• akce organizujeme uvnitř, venku i na
malém prostoru.

Školené instruktory,
potřebný materiál,
organizaci programu,
lektora - dle dohody a požadavků
na zpětnou vazbu (není součástí
cenové nabídky).

Speciální tematické programy
Hry bez hranic,
Cesta kolem světa,
Piráti,
Božská párty,
Agent James Bond,
Photo rally aj.
Program vám vytvoříme na míru.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Od 10 000,- (kalkulace se stanovuje
dle požadavků klienta).

• 2-4 hodinový program,
• školené instruktory.

• Speciální tematicky laděné programy jsou vhodné pro firemní akce
s cílem stmelit kolektiv,
• tyto programy se často stávají firemní tradicí,
• kreativitě se meze nekladou,
• sladíme vaše představy, přání
a finanční možnosti.

Zametač - poslední zůstává
Atrakce zametač je ideální
aktivitou pro týmové programy,
family day a dětské dny.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 11000,-

• Zametač 8x8 m,
• školenou obsluhu,
• organizaci soutěží.

• Výhodou je vysoká obslužnost - až
pro 7 hráčů,
• nutný pevný rovný povrch,
• prostor min. 10x10 m,
• nutný přívod el. 230 V.

Multifunkční aréna
Multifunkční aréna 6v1.

Lidský stolní fotbal, bungee
fotbal, volejbal, basketbal,
skákací hrad, bungee hry, to vše
dle vašeho vlastního výběru.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Lidský stolní fotbal - 10000,- (bez
spodní nafukovací části),
• komplet aréna - 14000,- (možnost
využití 6v1).

• Arénu,
• školené instruktory.

• Aktivita vhodná na akce s větším
množstvím lidí - family days, dětské
dny, firemní akce,
• nutný pevný rovný povrch,
• prostor min. 14x7 m,
• velikost hřiště 12,5x6,5 m,
• nutný přívod el. 230 V.

Skákací hrad - překážky
Děti je prostě milují!

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Skákací hrad 9x5 m - 8000,-

• Skákací hrad s překážkami.

• Skákací hrady jsou atrakcí, která by
neměla chybět na žádné akci pro
děti,
• nutný prostor pro aktivitu 13x6 m,
• nutný přívod el. 230 V a rovný
povrch bez ostrých předmětů.

Skákací hrad - Cesta kolem světa
Velmi oblíbená aktivita, která by
neměla chybět na akcích pro děti.

Ceník:
• Hrad 5x4 m - 5000,-

Zajistíme:
• Skákací hrad se skluzavkou,
• školenou obsluhu.

Poznámky:
• Tento hrad je vhodný pro menší děti
do 6-ti let,
• doporučujeme kombinovat s trampolínou,
• nutný přívod el. 230 V a rovný
povrch bez ostrých předmětů.

Skákací hrad - Pastelka
Děti je prostě milují!

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Hrad 6x5 m - 6000,-

• Různé druhy skákacích hradů včetně
obsluhy.

• Skákací hrady jsou atrakcí, která by
neměla chybět na žádné akci pro
děti,
• doporučujeme kombinovat s trampolínou,
• nutný přívod el. 230 V a rovný
povrch bez ostrých předmětů.

Skákací hrad - Popelář
Děti je prostě milují!

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Hrad 6x5 m - 6000,-

• Různé druhy skákacích hradů včetně
obsluhy.

• Skákací hrady jsou atrakcí, která by
neměla chybět na žádné akci pro
děti,
• doporučujeme kombinovat s trampolínou,
• nutný přívod el. 230 V a rovný
povrch bez ostrých předmětů.

Trampolíny
Velmi oblíbená aktivita, která by
neměla chybět na akcích pro děti,
ale vyřádí se i dospělí.

Ceník:
• 1 ks - 4000,• 2 ks - 6500,-

Zajistíme:
• 2 ks trampolíny o průměru 426 cm,
366 cm, včetně ochranných sítí,
• bezpečnost a obsluhu.

Poznámky:
• K provozu je nutný pevný a rovný
povrch,
• min. prostor 5x5 m a výška 4 m.

Hlavolamy a párty hry
Hlavolamy prověří vaši
trpělivost, soustředění a logické
myšlení. Kolekce našich her vás
pobaví i mile překvapí.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 10 ks - 4500,• 15 ks - 6000,-

• Atraktivní hry a hlavolamy,
• organizaci soutěží,
• prezentátory.

• Pro dospělé jsou vhodné dřevěné
hlavolamy a logické hry pro 2 hráče
nebo týmy,
• pro děti máme kolekci chytrých her
(smart games), a to v malé i zvětšené verzi.

DiskGolf
Princip jako u golfu, jen
vyměníte hole za speciální
diskgolf disky. Jste-li soupeřiví,
hraví a máte rádi frisbee, pak
diskgolf je ta pravá volba.

.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•
•

• Až 6 mobilních košů,
• sady základních disků pro 15-20
hráčů,
• organizaci diskgolfového turnaje,
• instruktory.

• Nový sport v ČR, odvozen od
klasického golfu, je vhodný pro děti
i dospělé,
• cílem je zahrát „jamku“ na co nejméně hodů diskem,
• naučíme vás diskgolf a ukážeme
vám kouzlo této hry.

2 koše - 3500,3 koše - 4500,4 koše - 5500,5 košů - 6500,6 košů - 7500,-

Cornhole
Atraktivní hra pocházející z USA.
Cílem je porazit soupeře v hodech
pytlíky s kukuřicí na hrací desku.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•
•

• Až 10 setů hry cornhole
(1 set obsahuje 2 desky a 16 pytlíků),
• organizaci turnaje a soutěží,
• instruktory.

• Cornhole je vhodný pro 2 - 4 hráče,
• hra je fyzicky nenáročná a velmi
oblíbená u dětí, dospělých i seniorů,
• ideální pro firemní turnaje a soutěže.

2 sety - 4000,3 sety - 5000,4 sety - 6000,5 setů - 7000,branding - individuální kalkulace.

Lukostřelba
Dříve historická zbraň, dnes
moderní sportovní disciplína,
kterou máte možnost s námi
vyzkoušet. Porovnejte se s
ostatními při lukostřeleckém
turnaji. Potřebujete jen chuť
soutěžit a přesnou mušku.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 2 luky + 1 terčovnice - 5500,• 4 luky + 2 terčovnice - 9500,• více vybavení na dotaz.

•
•
•
•

• Lukostřelba je velmi oblíbená aktivita u mužů, žen i dětí,
• bezpečnost je u nás na 1. místě,
• lukostřelbu nerealizujeme, pokud
podmínky na místě neumožní bezpečný provoz aktivity.

Až 8 luků pro dospělé + 2 dětské,
až 4 terčovnice,
bezpečnostní kevlarové sítě,
zkušené instruktory.

Foukačky
Stará indiánská lovecká zbraň
převedena do moderní zábavy.
Vhodný doplňek k lukostřelbě.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 2 ks + 1 terč - 3500,• 4 ks + 2 terče - 5000,-

• Foukačky - 4 ks,
• bezpečnostní kevlarové sítě,
• instruktory.

• Foukačky jsou zajímavým a oblíbeným doplňkem akcí,
• bezpečnost je u nás na 1. místě,
• foukačky nerealizujeme, pokud podmínky na místě neumožní bezpečný
provoz aktivity.

Bungee Running
Pomocí vlastní síly se soutěžící
snaží překonat odpor gumového
lana a doběhnout co nejdále.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 ks - 4000,• 2 ks - 7000,• nafukovací verze - 9000,-

• 2 ks bungee running,
• obsluhu,
• organizaci soutěží.

• Na firemních akcích zažijete u této
aktivity spoustu legrace,
• bungee je nastavitelné pro děti
i dospělé,
• v ceně je zahrnuta povinná obsluha,
• jako mety doporučujeme využívat
reklamní předměty, které si soutěžící
mohou odnést domů jako výhru.

Kreativní tvorba
Malujeme, stavíme, tvoříme...
Oblíbené jsou tyto programy:
- Makedo,
- výroba placek (odznaků),
- korálkování,
- malování a tvoření z papíru.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Kalkulaci stanovujeme individuálně
dle požadavků klienta a spotřeby
materiálu.

• Veškerý materiál pro dohodnutý
kreativní program (papíry, malovací
potřeby, šablony),
• instruktory.

• Rádi vám navrhneme kreativní
program pro vaši akci - Makedo,
malování, tvoření z papíru, skládání
origami, korálky...
• lze tvořit také skupinová díla,
• kreativní dílny jsou vhodné i pro
dospělé.

Plasmacar, koloběžky
Úžasná vozítka s nosností do
100 kg. Skvělé na zabavení dětí i
dospělých.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 2 ks - 3000,• každý další 1 ks + 500,-

• 4 ks plasma car různých barev,
• 4 ks koloběžky (pro děti i dospělé),
• obsluhu.

• Pohybováním volantu rozjedete
vozítko, aniž byste se museli odrazit,
• nutný rovný pevný povrch,
• doporučená plocha min. 6x5 m.

Zajistíme:

Poznámky:

• Až 6 mobilních drah s překážkami,
• vybavení pro hru,
• instruktory.

• Nutný rovný povrch,
• rozměr 1 dráhy je 2,0x0,8 m.

Minigolf
Minigolf je velmi oblíbená
společenská hra pro děti i dospělé.
Zahrajte si ji i na vaší akci.

Ceník:
• 2 ks - 4000,• 3 ks - 5000,• 4 ks - 6000,• 5 ks - 7000,• 6 ks - 8000,-

Prolézací síť
Zvládnete prolézt připravenou
trasu bez doteku provazové
sítě? Výborná týmová aktivita,
kterou lze hrát v několika lehčích i
obtížnějších variantách.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 ks - 4000,-

• 4 m dlouhou a 2 m širokou prolézací
dráhu,
• školené instruktory.

• Nutný rovný pevný povrch min. 		
6x4 m,
• rozměry konstrukce jsou 2x2x4 m.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 ks - 5000,• 2 ks - 9000,-

• Aktivitu tornádo - dva druhy,
• obsluhu,
• soutěže.

• Tornádo je vhodné na akce s větším
množstvím lidí - family days, dětské
dny, firemní akce...
• ideální aktivita pro týmové hry a
soutěže,
• prostor min. 3x3m,
• nutný přívod el. 230 V.

Tornádo
Zkroťte vzdušené proudy! Krásná
duelová aktivita, ve které musí
hráč nebo tým přesunout míčky
pomocí vzdušných proudů z jedné
strany na druhou, a to dříve než
soupeř/i.

Nordic Walking
Trekingové hole pomáhají při chůzi
zapojit celé tělo, což má pozitivní
vliv na tělesnou kondici. Chůzi s
trekingovými holemi je možno
provozovat po celý rok.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Individuální kalkulace dle počtu
účastníků, délky programu a požadavků klienta.

• Nordic walking hole pro 15 osob,
• školené instruktory.

• Chcete-li si odpočinout od sedavé
unavující práce, doporučujeme
zařadit skupinový Nordic Walking,
• ideální aktivita do městského parku
i na hory, často využívána jako doplněk seminářů, školení, kongresů...

Geocaching
Hra na pomezí sportu a turistiky,
která spočívá v použití navigačního
systému GPS při hledání skryté
schránky nazývané cache. Ve
spojení s drobnými úkoly je to
ideální hra do lesa i do města.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Od 8000,- dle náročnosti příprav
programu.

• GPS zařízení,
• přípravu programu,
• školenou obsluhu.

• Hra samotná může mít různé varianty - hráči chodí od jednoho místa
k druhému nebo se vždy vrací na
základnu, kde musí splnit drobný
úkol, atp.
• program přizpůsobíme vašim
potřebám, časovým, prostorovým
možnostem a počtu lidí na akci.

Kouzelník - mikromagie
Kouzlení pár centimetrů před
vašima očima. Uvidíte neuvěřitelné
a neuvěříte, co uvidíte.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 hodina - 6000,• každá další hodina 2000,-

• Mikromagii - kouzlení pro malé
skupinky hostů, přímo před jejich
očima,
• podiové vstupy - doporučujeme v
rámci představení mikromagika na
začátku programu.

• Náš mikromagik vás překvapí a doslova okouzlí svým uměním, i svým
charismatem,
• na jeho vystoupení jen tak nezapomenete,
• vidíte to před očima a přesto si říkáte, jak to udělal?

Párty stany a pivní sety
Slunce, déšť, vítr - to vše může
ovlivnit vaši akci. Párty stany vás
ochrání před přírodními vlivy.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

•
•
•
•
•
•
•

• Na základě požadavků klienta
doporučujeme skladbu stanů, počty
pivních setů a jiného inventáře pro
vaše akce (vymezovací sloupky, gril,
aj.)

• Umístění stanů vyžaduje pevný
rovný porvch,
• v případě předpovědi vysoké
rychlosti větru nelze mobilní stany
použít,
• pokud fouká silný vítr, musí být stan
kompletně oplachtován, aby se vítr
nedostal dovnitř stanu.

6x12 m - 9000,3x3 m - 1500,2x3 m - 1500,2x2 m - 1000,pivní sety - 200,-/1 ks,
více typů stanů na dotaz,
cena dopravy, instalace a deinstalace se stanovuje individuálně.

DJ, ozvučení a osvětlení
Dobrý DJ a vhodně zvolené
ozvučení, osvětlení dodá vaší akci
správnou atmosféru.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Cena je stanovena individuálně dle
požadavků klienta.

•
•
•
•

• Světla i zvuk se připravují a kalkulují v závislosti na velikosti prostor,
počtu lidí na akci...
• nutný přívod el. 230 V.

Aparaturu,
DJ,
karaoke,
osvětlení.

JukeBox
Klasický hudební JukeBox pro
vaše akce - večírky, party, oslavy,
svatby,..

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• Cena od 4500,-/1 den (více dní
dohodou),
• zapůjčujeme bez obsluhy,
• dovoz na akci, instalace, deinstalace
- 200,-/1 hod.
• cena nezahrnuje poplatky OSA - řeší
si klient individuálně.

• JukeBox - více jak 30 tis. písní,
• instalaci, deinstalaci, dopravu dle
dohody.

• Nabízíme dlouhodobé a krátkodobé
pronájmy,
• možnost přidání externích reproduktorů,
• hrací kredity lze nastavit ovladačem
nebo vhozením mince,
• adekvátní náhrada za DJ.

Vychytej to
Máš dobrý postřeh? Zkus vychytat
vše co spadne z magnetické tyče.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 ks - 6000,• 2 ks - 10000,-

• Vybavení pro hru,
• obsluhu,
• organizaci soutěží.

• Minimální prostor 3x3 m,
• rovný, pevný a suchý povrch,
• v případě umístění venku je potřeba
zastřešení proti dešti i slunci,
• nutný přívod el. 230 V.

Únikové hry - Ostrava
Novinka v oblasti zábavy. Hra pro
2 - 6 hráčů na 60 minut.
Vyzkoušejte týmovou spolupráci
netradiční zábavnou formou.

Ceník:

Zajistíme:

Poznámky:

• 1 hra - 1500,- (skupina 2-6 lidí).

• Tematické hry,
• obsluhu.

• 60 min. týmové zábavy,
• lokalita: Ostrava - Zábřeh,
• bližší info o únikových hrách na
www.duelpark.cz

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

Slackline
Info:
Najít stabilitu a ujít pár metrů není tak
jednoduché, pod vedením instruktorů
to ale jistě zvládnete. Chození po laně
je prospěšné pro držení těla. K upevnění je zapotřebí dvou pevných bodů
(stromy, sloupy, ...).

• 1 ks - 3500,• 2 ks - 5000,-

Lanové aktivity
Info:
Adrenalin pro děti i dospělé. Lanové
překážky jsou vhodné pro rozvoj
spolupráce, komunikace a zlepšení
týmového ducha.

• 1 překážka - 4000,• každá další překážka 2500,-

Ruské kuželky
Info:
Zahrajte si klasické ruské kuželky.
Je to ideální aktivita na venkovní akce,
zahradní party, narozeninové oslavy,
atp.

• 4000,• min. prostor 4x4 m,
• vhodné na soutěže.

Kanjam
Info:
Novinka mezi venkovními hrami.
Je ideálním doplňkem oblíbeného
trojlístku her Discgolf, Cornhole,
Kubb.

• 2 ks - 3500,• vhodný je rovný povrch, nejlépe
travnaté hřiště,
• doporučená min. plocha je 15x4 m.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

Woodkopf
Info:
Woodkopf je sportovně společenská
disciplína, v níž žádná věková kategorie není handicapována.

• Cena 3000,• min. prostor 6x6 m,
• vhodné na soutěže.

Vzduchovky
Info:
Střelba z klasické vzduchovky je oblíbenou a dnes už málo vídanou aktivitou.

• 1 vzduchovka - 3500,• 2 vzduchovky - 5000,• vyhrazujeme si právo aktivitu nerealizovat, pokud podmínky na místě
neumožní bezpečný provoz aktivity.

Pumpování
Info:
Za jak dlouho napumpuješ nafukovací
balónek do prasknutí? Budeš rychlejší
než soupeř?

• 1 pumpa - 3500,• 2 pumpy - 6000,-

Střelba z praku
Info:
Střelba z praku je oblíbená aktivita
u dospělých i dětí, vhodná na soutěže.
Používáme „měkké“ střelivo, které neublíží.

• 1 stanoviště - 3500,• 2 stanoviště - 5000,-

Spikeball

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
Info:
Novinka mezi venkovními hrami.
Je ideálním doplňkem oblíbeného
trojlístku her Discgolf, Cornhole,
Kubb.

• 2 ks - 3500,• vhodný je rovný povrch, nejlépe
travnaté hřiště,
• doporučená plocha min. 8x8 m.

Moderátoři, umělci, show
Info:
Pro moderování, zábavu a show vám
zajistíme známé osobnosti i méně
známé tváře s kvalitním vystupováním.

•
•
•
•
•

Karikaturista, klauni, in-line show,
pole dance - tanec na tyči,
biketrial,
freestyle show na bruslích aj.,
ceny na dotaz.

Barman show
Info:
Přibližně 10-ti minutová show, při
které barman předvádí ty nejlepší
kousky s lahvemi a šejkry. Výsledkem je atraktivní podívaná a lahodné drinky.

• Barmanská show,
• barmanský catering - míchání
drinků,
• barmanská škola - výuka,
• cena na dotaz.

Výsledková tabule
Info:
TV se stojanem a notebookem.
Účastníci mají okamžitý přehled
o výsledcích. Vhodná na akce, kde
se pořádají turnaje a soutěže, například u aktivit světelná stěna, závodní
simulátory, holandský billiard...

• 1500,• cena nezahrnuje obsluhu.

NAŠE SILNÉ STRÁNKY
Vlastní aktivity 		

- Jsme přímí realizátoři, neplatíte za zprostředkování.

Jsme kreativní 		

- Tvoříme a rozvíjíme vlastní aktivity a programy.

Jsme flexibilní

- Dokážeme dodat aktivity na akce v krátkém čase.

Zkušenost

- Organizujeme akce od roku 2007, jsme spolehliví a zodpovědní.

Instruktorský tým

- Naše instruktory pravidelně školíme a spolupracujeme s nimi dlouhodobě.

SPOLUPRACUJEME

REFERENCE

KONTAKT
Josef Ženčák 				
servis@firemky.cz			
777 265 667				

David Wardas			
david@firemky.cz		
775 949 273			

Petra Tešnarová
petra@firemky.cz
774 269 413

