PIRISTYSTÄ PÄIVÄÄN, TUULETUSTA TIIMIIN...
VIRKISTÄVIÄ HAPPIHYPPELYITÄ, TIIMIKISOJA,
ROOM ESCAPEA, SUMO-OLYMPIALAISIA, RYHMÄRUMMUTTELUA...
MITENKÄHÄN KOKOUSRYHMÄN VOISI TÄLLÄ KERTAA YLLÄTTÄÄ?
Mitäpä jos me saisimme auttaa päivän happihyppelyosuuden ideoinnissa?
Huomioiden ryhmän koko, kartanon puitteet, sekä aikataulu ja vuodenaika, teemme mieluusti
useitakin ehdotuksia, joista voi valita sopivaa toimintaa juuri teidän ryhmällenne. Toimintamme on
yhteistä tekemistä parhaimmillaan - hauskaa, vapauttavaa, ja erittäin piristävää!
Olemme kehittäneet yli 50:n erilaisen ohjatun ohjelmapaketin arsenaalin joista
valita. Alla muutamia esimerkkejä valikoimistamme.

DRUMBEAT, ryhmärummuttelua piirissä

INKALAN KISAT, tyylikkäät tiimikisat

ESCAPE - PAKO, lukkoja ja arvoituksia...

HÄMÄLÄINEN TOIMINTARATA, vauhdikas ja
monipuolinen tiimikisa
GOLJATIN KISAT, tiimikisat suuremman luokan
pelivälineillä
SUMO GAMES, moniottelu sumopuvuissa
NICE GAMES, pinkit kisailut
NIITTYPERÄN MITTELÖT, maalaiskisat
TEAM QUEST, täyttä toimintaa lähdöstä
salaiseen arkkuun...?
TIIMISPELIT, tiimien väliset kevytkisailut
SNAG GOLF, jokahenkilön golfpeli
HAPPY HYPPELYT, lyhyet ja ytimekkäät max
30 minuutin pikakisailut

Mielellämme kertoisimme lisää mahdollisuuksistamme - myös sisävaihtoehdoista..

gamemaster@actionfactory.info 0400-482012
Virvelintie 12, 13100 Hämeenlinna
www.actionfactory.info

ALLA LÄPILEIKKAUS VALMIISTA OHJELMISTAMME,
LISÄKSI LÖYTYY REILUT 30 MUUTAKIN VAIHTOEHTOA,
PYRIMME MYÖS TÄYTTÄMÄÄN ASIAKKAAN OMIA TOIVEITA.
Tiimitoimintaa mitä erilaisemmissa muodoissa, ulkona, sisällä, rauhallisempaa tai vauhdikkaampaa,
vai räätälöidäänkö teille aivan oma ohjelma?
Yhtäkaikki, ohjelmamme ovat leikkimielisiä, ja kaikille normaalikuntoisille varmasti sopivia.
Me hoidamme iloisella mielellä toiminnan ohjauksen ja valvomme että kaikki sujuu –
järjestämme siis ohjelmaosuuden avaimet käteen-periaatteella.
Ohjelmien kesto:
Ryhmäkoko:
Veloitus:
Hinnat:
Arvonlisävero:
Muuta:

sovittavissa 30 min-4 h välillä, riippuvainen henkilömäärästä
5-300 hlöä, eri vaihtoehdoissa omat vaihteluvälinsä
minimiveloitus 10 hlöä, eri ohjelmissa optimaalinen ryhmäkokomarginaali
hinnat voimassa Inkalan kartanolla, oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään
hintaan lisätään palvelukohtainen arvonlisävero, yleensä 10 tai 24%
ohjelmat toteutettavissa lähes ympärivuotisesti, osa luonteeltaan ulkoohjelmia, ja osa sisäohjelmia

TEAM GAMES OUTDOOR
INKALAN HERRASVÄEN KISAT
Rauhalliset ja tyylikkäät, mutta sopivasti kilpailuhenkiset tiimikisat.
Ohjelmassa Laser Trap - laserhaulikkoammuntaa, Snag Golf tarrapallogolfia ja Crown Darts – jättitikanheittoa. Suuremmille
ryhmille voimme liittää ohjelmaan myös jousiammunnan, kroketin
ja Crown Green Bowls – nurmikkokeilauksen. Voi osallistua vaikka
puku päällä!
Hinta 650 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, ryhmäkoko 10-100 hlöä,
kesto 1,5-2 h
HÄMÄLÄINEN TOIMINTARATA
Erittäin vauhdikas ja hauskasti kilpailuhenkinen, sekä ennenkaikkea
kaikille osallistujille hyvin soveltuva rastitehtäväkisa. Joukkueet
starttaavat rinta rinnan monipuolisille rastiradoille, joissa tiimien
yhteispelitaito punnitaan monin tavoin, yhteensä 15-20 eri tehtävässä.
Huippuhauska tiimikisa jossa tarvitaan kaikkien jäsenten tietoja ja
taitoja, sekä yhteen hiileen puhaltamista.
Hinta 790 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, ryhmäkoko 10-120 hlöä,
kesto 1-2 h
GOLJATIN KISAT
Jättihauska happihyppely jättiläislajien parissa, rentoja ja värikkäitä
erikoislajeja. Räätälöimme mieluusti kisapaketin ryhmäkohtaisesti,
esimerkiksi jättipallon vieritys, jättiritsalla ampuminen, jättijaloilla
marssiminen, sekä jättihanskoilla pyramidin rakentelu, ovat kaikki
oikein oivia jättiläislajeja. Näiden lisäksi on muitakin lajeja valittavissa.
Sateen sattuessa ohjelmassa samanoloiset sisäkisat.
Hinta 590 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, ryhmäkoko 10-100 hlöä,
kesto 45 min-3 h

LASER TRAP – INKALAN SAVIKIEKKOJAHTI
Monipuolinen ja turvallinen savikiekkoammuntakisa lasertoimisilla,
mutta aidoilla haulikoilla. Käytössä on ilmassa lentävät kiekot, joihin
osuessaan ampujat saavat tulostaululle ilmestyviä pisteitä. Viisi
henkilöä kerrallaan voi ampua, joten toiminta on hyvin sujuvaa.
Laukaisuäänet kaikuvat tulostaulun kaiuttimista.
Hinta 490 €/10 hlöä + 15 €/lisählö, kesto 1 -1 h 15 min, ryhmäkoko
10-15 hlöä. Tätä isommille ryhmille tuomme mukanamme omatoimisia aktiviteetteja odotteluajaksi.
SUMOGAMES
Aivan sumohauska ja monipuolinen tiimikisailu sumopuvut päällä.
Tiimien välisiä paremmuuksia mitellään moniotteluidealla - mutta ei
painimalla. Ohjelmassa tarkkuutta, yhteispeliä ja pulleassa
sumopuvussa liikkumiskykyä vaativia lajeja, kuten ”jalkapallo”,
erilaisia tarkkuuslajeja, pujottelujuoksua, tiimihiihtoa ym hassutuksia,
ja kaikki suoritetaan sumopuvut päällä!!! Onnistuu myös sisätiloissa.
Hinta 650 €/10 hlöä + 15 €/lisählö, kesto 1-2 h, ryhmäkoko 10-30
hlöä
PIHASPELIT
”Happea hauskasti” on pihaspelien motto, ryhmän osittaiseen
omatoimisuuteen perustuva leppoisa spelituokio koukuttavien pelien
parissa. Ohjaajamme opastaa alkuun toiminnassa, ja toimii
”ylituomarina”, muuten toiminta perustuu kaverihenkeen. Mukana
legendaariset mölkky ja petankki, sekä jättitikka, polkaisukatapultti,
tasapainolaudat, pulmapelit, ketjun heitto ym kevyitä pihalajeja.
Hinta 450 €/10 hlöä + 15 €/lisählö, kesto n 1 h, ryhmäkoko 10-50
hlöä
TIIMIKISAT
Tiimeittäin pelattavia yksinkertaisia, mutta erittäin hupaisia pelejä.
Mukana menossa mm kallistelurata, seinäpallo, ketjun heitto, paripallo,
laskuvarjo, jättiritsa jne. Kaikki lajit sopivat taatusti kaikille, ovat
nopeita suorittaa, helppoja oppia, hyvin huvittavia, ja muodostavat
yhdessä oikein viihdyttävän kisakokonaisuuden.
Hinta 490 €/10 hlöä + 15 €/lisählö, kesto n 1 h, ryhmäkoko 10-100
hlöä
TREASURE HUNT, AARTEENMETSÄSTYSPELI
Käsittämättömän hauska, ja sopivasti liikunnallinen peli jossa etsitään
virtuaalisia aarteita pelialueelta älykännyköiden avulla. Jopa 10-20
hlöä voi osallistua samaan aikaan 5-45 min mittaisiin etsintäpeleihin,
reaaliaikainen pisteytys puhelimen ruudulla. Liikuntaa ja hauskanpitoa
samassa, ja jokainen voi taatusti suorittaa omaan tahtiinsa. Aivan kuten
rogaining-suunnistuksessa, tässäkin voi/kannattaa suunnitella reittiä
huolellisesti, ja kerätä aarteita suunnitelmallisesti, ennemmin kuin
ryntäillä ristiin rastiin...
Hinta 290 €/10 hlöä/30 minuuttia + 10 €/lisählö, seuraava alkava 30
minuuttia + 15 €/hlö, max 30 hlön ryhmä

SNAG GOLF
Erinomainen golfpeli, joka sopii mainiosti myöskin kaikille eigolfareille. Voidaan pelata useampi lyhyt väylä, joilla reiän sijaan
tavoitteena on saada tarranauhapallo kiinni lipulliseen lieriöön.
Pelimuotona käytämme golfmaailmasta lainattua versiota, joka toimii
tiimipelinä mainiosti. Snag Golfia voi pelata myös yksinkertaisena
pikapelinä jossa lyödään palloja pyöreisiin maalitauluihin.
Hinta 400 €/10 hlöä + 15 €/lisählö, ryhmäkoko 10-45 hlöä,
kesto 30 min-1,5 h
NIITTYPERÄN MITTELÖT
Tuulahdus maaseudun henkeä, renkien ja piikojen vapaa-ajallaan
harrastamista keskinäisistä kisoista. Käsilypsyä, naulapölkkykisaa,
kananmunien sinkoamista katapultilla, justeerisahausta ja talikon
heittoa, ja muuta mukavata. Siinä on kaupunkilaisille ihmettelemistä.
Hinta 650 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, ryhmäkoko 10-100 hlöä,
kesto 1-2 h
FINNGAMES – SUOMISPELIT
Saunan ja sisun maassa myös porukkakisailut voivat olla ulkopuolsien
silmin aika hämmentäviä. Hullu suomalainen toimintarata,
aartenmetsästys puhelin kourassa, angry birds-lintujen laukominen
kohti possunpäitä, puhumattakaan Nokian saappaiden tarkkuusheitosta,
pajupallopetankista ym omituisuuksista. Nämä ovat kaikki kaukaisen
pohjolan asukkien ihan ikiomia hupaisia lajeja.
Hinta 650 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, ryhmäkoko 10-200 hlöä,
kesto 1-2,5 h.
HAPPY HYPPELYT – KOKOELMA LYHYITÄ 15-30 MINUUTIN TIIMIKISOJA
Hullu Suomalainen Toimintarata, 5-6 kpl erilaista peräkkäistä tiimitehtävärastia, ajanotto, max 20 hlöä
Snag Golf, kaikille sopiva golfpeli, helpompi kuin oikea golf, haastavampi kuin minigolf, max 25 hlöä
Treasure Hunt, aarteenmetsästystä puistoalueella älykännyköillä, liikunnallinen happihyppely, max 30 hlöä
Tiimispelit, yksinkertaisen nerokkaat tiimipelit, 4-5 kpl nopeatempoista rastia, max 20 hlöä
Hinta 290 €/10 hlöä + 10 €/lisählö, kesto max 30 min

SPECIAL TEAM EVENT
DRUMBEAT
Pysyykö rytmiryhmäsi samassa tahdissa? Mainio ryhmärummuttelusessio afrikkalaisperäisillä käsirummuilla. Hauskempaa tiimitoimintaa
saa hakemalla hakea, sillä tässä kaikki osallistuvat yhteiseen
tekemiseen, ilman keskinäistä kilpailua. Onnistuu sekä sisällä että
ulkona. Onnistumisen elämys on kirjaimellisesti korviahuumaava!
Hinta 850 €/10 hlöä + 25 €/lisählö, ryhmäkoko 10-25 hlöä,
kesto 1-1,5 h

TEAM GAMES INDOOR - Hauskaa voi pitää sisälläkin
Mahdolliset lisäveloitukset tilavuokrista erikseen
TULOSSA 2016! ESCAPE – PAKO
Ryhmä jää lukkojen taakse Inkalan tiloihin! Ympäriltä löytyy
kuitenkin lukittuja laatikoita, arkkuja ja monenlaisia muita arvoituksia
– pala palalta alkaa hahmottumaan mitä kaikkea tulisi ratkaista, jotta
sieltä pääsisi vapauteen? Ryhmä on siis kasvotusten yhteisen
suuremman luokan pulman kanssa. Aikaa tehtävään on vain 60
minuuttia! Tämä room escape-peli on mainiosti yhdistettävissä
päivällisen kanssa.
Hinta 750 €/10 hlöä + 15 €/lisählö, kokonaiskesto 1,5 h, ryhmäkoko 10-20 hlöä
BACK TO PERUSKOULU
Kunnon koerupeama, mutta uusin eväin, biologiaa, maantietoa,
matikkaa, historiaa ym kouluaineita, läpileikkaus yläkoulun
vaatimustasoa. Ei olekaan ihan niin helppoa mitä luulisi näin
kaikkitietävänä aikuisena... Onneksi nykyinen opetussuunnitelma sallii
myös ryhmätyöskentelyn, eli pienryhmissä ratkotaan visaisia
koetehtäviä. Välituntikin on paikallaan, polttopalloa, naruhyppelyä
yms. Tuleeko opelta kehuja vai karttakeppiä?!!!
Hinta 790 €/10 hlöä, + 15 €/lisählö, 10-50 hlöä, kesto 1,5-2 h
SPELISHOW
Hillitön illanviettoshow, jossa osallistujat ovat itse iltansa tähtiä! Voi
rähmä, kovin on tutunoloinen vetäjähahmo juontamassa ja
haastamassa... Legendaariset sukkahousupujottelut, aika-arvaukset,
teleskooppitikat ym tulee kokeiltua livenä. Illanvietto-ohjelma, jossa
kaikilla on hauskaa, ilman pakollista osallistumista itse suorituksiin.
Hinta 1250 €/krt, max 50 hlöä, kesto 45 min-1h15 min
Lisäveloituksesta spelirasteja voi jäädä illan viihdykkeeksi, joilla
vieraat voivat vapaaseen tahtiin kokeilla uusia ennätyksiä ohjaajan
opastuksella

NÄIDEN LISÄKSI MEILLÄ ON KYMMENIÄ MUITAKIN VAIHTOEHTOJA,
KESÄISISTÄ PELIFESTAREISTA, PIKKUJOULUJEN TEEMABILEISIIN.

