Highland Games

Clash of the clans

Een actief programma met een hoog teambuilding gehalte! Gebruik al je gezamenlijke talenten en probeer als
team bij elke activiteit een stukje van Schotland te veroveren.

Programma & Planning
Welkomstkoffie in de Witte hoef > teamindeling > activiteiten > bekend maken winning team
Eventueel afsluiten met een uitgebreide BBQ.
De activiteiten duren 3uur. Het startuur kan in samenspraak gekozen worden.

Inbegrepen
Koffie/thee, fruitsap en waters bij ontvangst. Gebruik van al de activiteiten met professionele begeleiding.
Prijs voor het winnende, team Volledige organisatie.

Teamindeling
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams van +/‐ 8 personen die het tegen elkaar opnemen.

Begeleiding
Onze begeleiders geven een leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat alles veilig verloopt.

Locatie: De Witte Hoef
Deze prachtige locatie met uitgestrekte velden wordt het decor tijdens Uw teambuilding. Op 4km van Diest
centrum. Wittehoefstraat 12 3290 Schaffen

Alles voor een geslaagd evenement !!
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Activiteiten
De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.
Touwtrekken

Reuze Labyrint

Een combinatie van
samenwerking, kracht,
uithouding en techniek.
Welk team zal aan het
langste eind trekken.

Doorkruis zo snel mogelijk
het labyrint .
Als het balletje door één
van de gaten valt, is er een
straftijd.

Paalwerpen

Whisky ‐ Taste

De boomstam moet over de
kop en loodrecht eindigen.
Er zijn verschillende
lengtes van boomstammen.

Proef de twee Whisky’s en
zet ze bij de juiste fles.

Steenwerpen

Shoot out

De oudste krachtmetingen.
Het gewicht wordt
aangepast (mannen/
vrouwen).

Schakel je tegenstanders uit
met pijl en boog zonder dat
je zelf geraakt wordt.
De pijlen zijn voorzien van
een zachte dop.

Levend tafelvoetbal

Blaaspijp schieten

Probeer zo veel mogelijk
doelpunten te scoren,
ronddraaien is niet
toegestaan.

Na een aantal oefenpijlen
tracht men zo veel mogelijk
punten bij elkaar te
schieten.

Aunt‐sally
Hoefijzerwerpen

Roll the Barrel

De punten van de twee gooi
opdrachten worden
samengeteld.

Iedereen van het team zal
een deel van het parcours
afleggen.

Boomstam‐race
Loopt zigzaggend door een
parcours van palen.

Prijsofferte Highlandgames Witte Hoef
Groepen vanaf 12 personen: € 47 per persoon
Totaalprijs voor groepen kleiner dan 12 personen: € 564
Prijzen zijn excl. BTW

U kan het programma uitbreiden met
Uitgebreide barbecue: € 25 / Drankenforfait van 2uur € 13 (frisdrank, pilsbier, huiswijn, koffie) / Dessert:
vanaf € 6 ,50 / Broodjeslunch: vanaf € 14 / Coaching: positieve vorming en diepgang tijdens de activiteiten
(communicatie, leiding, motivatie, enz.) prijs op aanvraag / Shoot‐out: € 15 (60min) / GPS citygame: € 15
(60 min) / teamactiviteiten: € 15 (60min) / Wegwerpoveralls (waterdicht): € 8 / Regenpakken
(regenjas en broek): € 10 / Extra Verzekering: € 5,00 / Prijzen zijn per persoon en excl. BTW.
Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Met sportieve groeten, het LOCAT‐team
Vraag naar onze speciale “vip bus” tarieven bij boeking van uw event!
Locat Events | Retiesebaan 139 (Rode Akkers) | 2460 Kasterlee | Tel: +32 (14) 85 11 30 | Fax: +32 (14) 85 22 71
www.locatevents.com | info@locatevents.com | BTW nr.: 443.863.981
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