ORGANIZUJEME FIREMNÍ AKCE
A ZÁBAVNÉ PROGRAMY NA KLÍČ
Teambuilding / Teamspirit / Family days
Party / Oslavy / Večírky

Herní zóna - unikátní kolekce dřevěných her
•
•
•
•
•
•

Aktivity můžete libovolně kombinovat a vytvořit si herní zónu dle vašich potřeb a požadavků.
Hry lze instalovat ve vnitřních i venkovních prostorech.
Herní zóna má velký úspěch mezi dětmi i dospělými a vysokou obsazenost, ať už se jedná o večírky,
firemní akce nebo dětské dny.
Můžete kombinovat hry pro zábavu, logiku, trpělivost či komunikaci, spolupráci a vhodně je zařadit
do vašich akcí.
Aktivity lze připravit pro jednotlivce i týmy, k soutěžím, turnajům i k volné zábavě.
V případě zájmu můžeme dodat k zastřešení party stany.

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
• Ceny za hry v rámci herní zóny jsou bez obsluhy, kterou lze objednat dle počtu objednaných her, typu akce a vašich
požadavků. Rádi vám se stanovením správného počtu instruktorů poradíme. Cena za 1 instruktora - od 2000,• Katalogová cena uvádí provoz aktivity na max. 5 hodin, není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak. Za každou další hodinu
účtujeme +10% z ceny. Kalkulace krátkých programů 1-3 hod. se řeší individuálně.
• Pro platby převodem je standardní doba splatnosti 14 dní.
• V případě nedodržení platebních podmínek zaplatí odběratel 0,05 % z částky za každý den prodlení.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy.

Doprava
• Cena dopravy je 7 Kč/1 km za osobní auto, 10 Kč/1 km za velké auto (dodávka), 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(v případě využití elektronických her), rovný povrch, vytápěné místnosti v zimě,
dojezd co nejblíže k instalaci aktivity, parkování, šatnu v případě akcí ve vntiřních prostorech (hotely, restaurace),..
• Židle a stoly pro hry z herní zóny nejsou součástí ceny, obvykle poskytuje klient v místě akce.
• 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

HRY ZA 1000,-

Weykick
K dispozici:
Hra pro 2 - 6 hráčů dle typu stolu.
Pomocí magnetů pod herním stolem
ovládáte figurky na hrací desce.
K dispozici je weykick fotbal a hokej.

• 10 ks (kombinace fotbal, hokej)

Holandský Billiard
K dispozici:
Hra pro 1 hráče. Principem hry je získat
co nejvíce bodů puky, kterými se trefujete do 4 slotů (otvorů). Vysoce chytlavá hra, ve které se hráči snaží překonat
výkony soupeřů i vlastní rekordy.

• 10 ks

Kulibal
K dispozici:
Hra pro 2-6 hráčů. Úkolem je dát gól
soupeři ping-pongovým míčkem do
nějž se hráči trefují ocelovými kuličkami, které spouští z 6-ti otočných dřevěných ramp.

• 1 ks

Bludiště A
K dispozici:
Zábavná i týmová hra pro 2-4 hráče,
která podporuje komunikaci a spolupráci. S kuličkou umístěnou v dřevěném držáku musíte tažením za provazy
projít vyznačenou trasu. Kulička nesmí
spadnout do žádného z otvorů na hrací
desce.

• 2 ks

HRY ZA 1000,-

Stolní kuželky
K dispozici:
Větší verze stolních kuželek. Cílem je
shodit více kuželek než soupeř nebo
shodit všechny kuželky na 2 hody.
Hráči se trefují koulí, kterou pouští z
dřevěné rampy.

• 1 ks

Paletino
K dispozici:
Hra pro 2-4 hráče. Cílem je opatrně
vhazovat puky do bodovaných polí,
vyhnout se trestnému poli a získat více
bodů než soupeř.

• 1 ks

Střelec
K dispozici:
Hra pro 2 hráče. Cílem hry je nastřílet
pomocí praku všechny disky na polovinu soupeře. Disky musí projít přes
jeden ze dvou otvorů, které jsou umístěny uprostřed hrací desky. Výborná
party hra pro děti i dospělé.

• 1 ks

Rapido
K dispozici:
Netradiční fotbálek pro 2 hráče, kteří se
trefují do míčku pomocí dvou rukojetí
pohybujících se na tyči. Ty jsou umístěny na okrajích hracího stolu.

• 1 ks

HRY ZA 1000,-

Houpačka
K dispozici:
Hra pro 1-4 hráče. Cílem hry je umístit
kuličky do žlábků s největší bodovou
hodnotou a v celkovém součtu získat
více bodů než soupeř. Houpačka patří
mezi jednu z neojblíbenějších her.

• 1 ks

Kuling
K dispozici:
Hra pro 2-4 hráče. Pravidla jsou stejná
jako u curlingu. Cílem hry je umístit
hrací kameny co nejblíže středovému
kruhu. Ke vhození kamenů do hry mohou hráči použít ruce nebo speciální
dřevěnou násadu.

• 1 ks

Mikasi
K dispozici:
Malá a na akcích velmi oblíbená hra
pro 2-6 hráčů, kteří vytahují z hrací plochy různě velké dřevěné soudky. Ty se
při vytažení nesmí pohnout. Hra je o
citu, odhadu i dobrém oku. Každá hra
je úplně jiná, vyhrát může kdokoliv.

• 1 ks

Cloutix
K dispozici:
Rychlá hra pro 1 hráče, který má za úkol
zachytit padající kuličku a nasměrovat
ji do některého z bodovaných polí.
Tuto hru lze hrát opakovaně. Je atraktivní pro hráče i oči diváků.

• 1 ks

HRY ZA 1000,-

Carrom
K dispozici:
Tradiční indická hra pro 2-4 hráče.
Cílem je nacvrnkat puky do kapes
v rozích hrací desky a nasbírat co nejvíce bodů.

• 1 ks

Yago pool
K dispozici:
Hra pro 2 hráče. Každý hráč se snaží
vytvořit řadu 3 kuliček v libovolném
směru. Hráči mohou hrát své kuličky do
hracích otvorů přímo cvrnkáním nebo
odrazem přes matinel.

• 2 ks

Jeřáb
K dispozici:
Týmová hra pro 2-4 hráče. Principem
hry je přemístit břemana z bodu A do
bodu B pomocí jeřábu. Tato hra je ideální pro týmovou spolupráci a lze ji hrát
v různých variacích - na čas, se zavázanýma očima, se zákazem mluvit, atp.

• 2 ks

Zopp
K dispozici:
Velmi povedená hra pro 2-4 hráče
založená na hokejovém principu.
Pokud máte rádi klasický šprtec, pak
budete hru zopp milovat.

• 3 ks

HRY ZA 1000,-

Quoridor
K dispozici:
Hra pro 2-4 hráče. Cílem hry je přejít se
svou figurkou na druhou stranu hrací desky. Hráči mohou ve svém tahu
pohnout figurkou dopředu, dozadu,
do stran nebo vložit jednu zábranu do
hry, kterou již není možné přesouvat.

• 1 ks menší
• 1 ks mega velikost 60 cm

Quatro
K dispozici:
Hra pro 2 hráče. Cílem hry je poskládat
čtverec nebo řadu čtyř stejných prvků
(barva, tvar, velikost, atp). Vtip je v
tom, že hráči si navzájem vybírají části,
které soupeř musí vložit do hry.¨

• 1 ks menší
• 1 ks mega velikost 60 cm

Pylos
K dispozici:
Hra pro 2 hráče. Hráči postupně vkládají kuličky do hrací plochy a tvoří
pyramidu. Pokud vytvoří ze své barvy
čtverec nebo řadu, mohou si kuličky
odebrat zpět z pyramidy. Vyhrává hráč,
který vloží svoji poslední kuličku na
vrchol pyramidy.

• 1 ks menší
• 1 ks mega velikost 60 cm

Cvrček
K dispozici:
Hra pro 1 a více hráčů. Jedná se o starou českou hru, jejimž cílem je shodit
všechny kuželky na 2 hody. Hráči k
tomu používají káču, která rotuje na
mírně nakloněné hrací ploše. Hra je
velmi jednoduchá, chytlavá, ideální na
rychlé soutěže i opakované turnaje.

• 1 ks

HRY ZA 1000,-

Maxi Labyrint
K dispozici:
Hra pro 1-2 hráče, kteří společně nebo
samostatně ovládají polohu labyrintu.
Jejich úkolem je projet s malou kuličkou skrz labyrint a vyhnout se všem
otvorům, do kterých může kulička
spadnout.

• Maxi velikost 60 cm - 1 ks

Curling/čára
K dispozici:
Curling je ideální pro 2 hráče, kteří se
snaží trefit své kameny co nejblíže středového kruhu. Čára je pro 1-4 hráče,
kteří se snaží zastavit své kameny na
čáře s největší hodnotou. Tato hra je
velmi jednoduchá a rychlá, ideální na
soutěže a mini turnaje.

• 1 ks

Spiral billard
K dispozici:
Hra pro 1-2 hráče. Cílem je vhodit kuličku na hrací desku správnou silou,
aby se přesunula do jednoho z pěti
bodovaných otvorů. V základní hře
jde o prostý součet bodů, ale existuje více variací pravidel, které dělají
spiral billard atraktivní s možnostmi
hrát opakovaně.

• 1 ks

Necky
K dispozici:
Hra pro 2-4 hráče, kteří drží necky a
manipulují s nimi současně. Cílem hry
je umístit míčky do správných otvorů dříve než soupeř. V druhé variantě
musí hráči umístit míčky do předepsaných otvorů v co nejkratším čase.

• 1 ks

HRY ZA 1000,-

Power disc
K dispozici:
Hra pro 2 hráče, jejichž cílem je pomocí
míčku trefit disk na polovině soupeře
a umístit jej do otvoru na konci hrací
desky. Vyhrává hráč, který jako první
umístí všechny 3 disky do 3 otvorů.

• 1 ks

Barik
K dispozici:
Výborná party hra pro 2-4 hráče.
Cílem hry Barik je pomocí hůlek přeházet všechny soudky ze své poloviny na
stranu soupeře.

• 1 ks

Kubolino
K dispozici:
Hra pro 2 hráče, jejichž cílem je shodit všechny figurky soupeře pomocí
kuličky, kterou vystřelují z odpalovací
rampy.

• 1 ks

Houpačka velká
K dispozici:
Vynikající hra pro 2 hráče. Cílem je
vhodit kouli do hry takovou silou, aby
se zastavila přesně v prohlubni umístěné na konci hrací desky. Vyhrává hráč,
který tento souboj zvládne rychleji.
Soutěžit lze také na čas, díky čemuž lze
zapojit větší počet hráčů.

• 1 ks

HRY ZA 1000,-

Kubb
K dispozici:
Hra pro 2 týmy o 1-6 hráčích. Hraje
se na hřišti 8x5 metrů nebo menším.
Ideální je travnatý povrch, v zimě lze
hrát i na sněhu. Hra kubb spočívá v
přesném házení kolíků na soupeřovy
kubby. Vyhrává ten, kdo shodí všechny
soupeřovi kuby a nakonec krále.

• 4 ks

Číselný kubb
K dispozici:
Hra pro týmy o 1-4 hráčích, kteří hází
kolíky na číselné kubby a snaží se získat daný počet bodů dříve než soupeř.

• 2 ks

Turnaj králů
K dispozici:
Hra pro týmy o 1-4 hráčích, jejichž
úkolem je shodit soupeřovy stráže
a královnu, dříve než se to povede
soupeřícímu týmu.

• 1 ks

Kroket
K dispozici:
Kroket se hraje na travnatém povrchu,
ideální počet jsou 2-4 hráči. Hráči posouvají dřevěnou kouli v hracím poli
údery palicí a snaží se ji co nejdříve
dostat skrz 6 branek.

• 2 ks

HRY ZA 1500,-

Lovec světla
K dispozici:
Skvělá hra určená pro 2-4 hráče. Cílem
soutěžícího je během 30 sekund chytit
co nejvíce světel, které se náhodně zapínají, a to vždy pouze na 0,5 sekundy.

• 1 ks

Spirála
K dispozici:
Pro 1 hráče. Úkolem je projít rotující
spirálu ocelovým okem, samozřejmě
bez doteku. Výborná hra, ve které
zvítězí zruční a trpěliví.

• 1 ks

Šipky
K dispozici:
Hra pro 1 a více hráčů. U elektronických
šipek si pro hru můžete vybrat několik
herních režimů (301, 501, ruleta, atp).

• 1 ks

Reflexmetr
K dispozici:
Hra pro 1-2 hráče. Dřevěné tyče se
náhodně spustí v intervalu 5-15 vteřin.
Vašim úkolem je zachytit jednu nebo
obě tyče co nejrychleji.

• 1 ks

HRY ZA 1500,-

Bzučák
K dispozici:
Hra pro 1 hráče. Cílem hry je provléct
ocelové oko skrz drát nepravidelného
tvaru v co nejkratším čase. Za každý
dotek je hráč penalizován, automaticky
se mu zrychluje čas. Bzučák je ideální
k zábavě i rychlým soutěžím.

• 1 ks

3 HRY ZA 1000,-

Spin ladder
K dispozici:
Hru může hrát libovolný počet hráčů,
jejichž cílem je vhodit provazem spojené koule na žebřík tak, aby se omotaly
kolem jedné z tyčí. Každá příčka má jinou bodovou hodnotu a vyhrává hráč,
který získá jako první přesně 21 bodů.

• 1 ks

Maxi mikádo
K dispozici:
Libovolný počet hráčů. Cílem hry je
získat co nejvíce tyčí, aniž by se ostatní
tyče mikáda pohnuly.

• 1 ks

Maxi pexeso
K dispozici:
Pexeso jistě znají všichni. Je to oblíbená paměťová hra pro 2 a více hráčů.
Zpestřete akce pro děti touto krásnou
dřevěnou verzí.

• 1 ks

Kroužky
K dispozici:
Kroužky jsou menším doplňkem, který
je využíván zejména na akcích pro
děti. Může hrát libovolný počet hráčů.
Vítězem se stane ten, kdo trefí nejvíce
kroužků na bodované kolíky.

• 1 ks

3 HRY ZA 1000,-

Chobotnice
K dispozici:
Týmová hra pro 2-12 hráčů, kteří se
snaží pomocí chobotnice poskládat
věž z kostek.

• 1 ks

Maxi jenga
K dispozici:
Větší verze hry Jenga, vhodná pro
libovolný počet hráčů, kteří se při hře
střídají. Cílem hry je odebírat kostky
z věže, pokládat je do horních pater
a postavit co největší věž, aniž by
spadla.

• 1 ks

Dětský fotbálek
K dispozici:
Hra pro 2 hráče. Skvělý fotbálek pro
malé děti, který je zabaví a zároveň
prověří jejich motorické schopnosti.

• 1 ks

Tangram
K dispozici:
Logická hra pro 1 hráče nebo 1 tým.
Úkolem je vložit dřevěné dílky do
čtverce nebo složit ze všech dílků
různé obrazce dle předlohy.

• 2 ks

3 HRY ZA 1000,-

Smart game- maxi
K dispozici:
Logická hra pro libovolný počet hráčů.
Velká verze z řady oblíbených smart
games, která nabízí 48 úloh ve čtyřech
úrovních obtížnosti. Hráči překrývají
zvířata pomocí dřevěných dílků tak,
aby výsledný efekt odpovídal zadání.

• Safari maxi - 2 ks
• Piráti maxi - 1 ks

Smart games
K dispozici:
Oblíbené hry smart games, vhodné
pro děti i dospělé. Každá smart game
má několik úkolů v různých úrovních
obtížnosti. Od lehčích se hráči mohou
posouvat ke složitějším. Smart games
vás pobaví. Zároveň rozvíjí hravou a
přirozenou cestou logické myšlení.

• Různé varianty smart games pro
děti i dospělé.

Petanque
K dispozici:
Hra pro 2-4 hráče, kteří se snaží přiblížit své hrací koule co nejblíže kuličce,
kterou do hry vhodí na začátku každého kola.

• 2 ks

Cuboro
K dispozici:
Hra pro libovolný počet hráčů, ve které
zapojíte všechny vaše mozkové závity
při stavění co nejdelší nebo nejvyšší
dráhy, kterou musí projet kulička bez
zastavení.

• 2 ks

3 HRY ZA 1000,-

Malý labyrint
K dispozici:
Hra pro 1-2 hráče jejichž úkolem je
projít trasu labyrintu, aniž by jim spadla
kulička do některého z otvorů na hrací
ploše.

• 1 ks

Kelímky - Cup Stacking
K dispozici:
Hra pro 1 hráče jejichž úkolem je
přeskládat co nejrychleji kelímky dle
předem daného postupu.

• 2 sady kelímků, včetně časomíry

Kuželky kruh
K dispozici:
Hra pro 1 a více hráčů. Cílem je
železnou koulí na provázku shodit co
nejvíce kuželek.

• 1 ks

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

