Jakou vybrat formu teambuildingu v roce 2020?
Přece... dračí loď!
Teambuilding 2020
Pokud budete zvažovat téma atraktivního teambuildingu na rok 2020, pak mi dovolte
navrhnout vám teambuilding na dračí lodi.
Proč teambuilding na dračí lodi?
Protože teambuilding na dračích lodích je nezapomenutelným prožitkem a skvěle rozvíjí
schopnosti týmové spolupráce. Jeho kouzlo spočívá v jednoduchosti pohybu, v týmovém
duchu a mystické atmosféře bájných draků.
Pro všechny naše akce platí:
•
•
•
•

nejsou třeba žádné zkušenosti s jízdou na dračích lodích,
nejsou žádné limity pro účastníky,
100% bezpečnost všech aktivit,
veškeré akce jsou na klíč a míru adrenalinu, fyzické náročnosti či jen pohody a
odpočinku si určuje vždy klient.

Proč zvolit TORRSEN SPORTS?
Jsme unikátní v tom, že náš stálý tým je tvořen jak závodníky na dračích lodích, tak odborníky
z oblasti organizace firemních akcí, sportovního marketingu a komunikace. Profesionálně se
věnujeme firemním (sportovním) teambuildingovým aktivitám, vlastníme největší flotilu
dračích lodí na Moravě a zároveň jsme největším pořadatelem závodů dračích lodí v ČR.
Váš dračí teambuilding připravíme tak, aby zapadal do firemní kultury vaší společnosti a byl
nezapomenutelným prožitkem pro všechny jeho účastníky.

Dračí lodě
Velká dračí loď pojme až 20
pádlujících lidí + bubeníka +
kormidelníka. Celá akce se dá odladit
do nejmenších detailů – můžeme pro
vás udělat firemní památeční dračí
dresy, parádní fotky, video apod.
Připravíme akci pro 10 i pro 1 000 lidí.
Jsme připraveni na rodiny s dětmi a
umíme
zorganizovat
bohatý
doprovodný program.

Varování
Kdo s námi jednou vyzkouší teambuilding na dračích lodích, ten to bude chtít zopakovat ;-) A
to je pro nás vždy tou největší odměnou.

Jsme připraveni zorganizovat akci pro 11 lidí (10 + bubeník)
i pro 1200 lidí
Návrh akce pro ….
Harmonogram teambuildingu na dračí lodi:

Úvod
Přivítání účastníků,
instruktáž na břehu – teorie
pádlování, historie dračích
lodí, rozdělení do týmů,
tréninková jízda na dračích
lodích.

Trénink
Účastníky čeká seznámení
s dračí lodí a vyjížďka …...

Závod
Hlavní částí teambuildingu může být i závod na dračích lodích a vyhlášení výsledků.

Varianta akce na dračích lodích:
SVRATKA:
Místo konání akce: řeka Svratka, Brno, Veslařská 179, loděnice ČVK
Organizační tým: 1x manažer akce, dle počtu lodí školení kormidelníci
s průkazem VML (vůdce malého plavidla) – nutné pro profesionální a bezpečné
ovládání dračí lodi.
Průběh akce:
- teoretická příprava na břehu, tréninková část na vodě, vyjížďka dle zdatnosti a
přání klienta směr Komín, možnost občerstvení na břehu (Turbína, Holiday, Na
Piavě ..), možnost závodu v případě více lodí.
Předpokládaná doba akce: 1–3 hodiny (závisí na fyzické kondici a době
přestávek)

Varianta akce na dračích lodích:
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA:
Místo konání akce: Brněnská přehrada, loděnice ČVK/ Rapid, Kníničská,
přístaviště Sokolské koupaliště
Organizační tým: 1x manažer akce, dle počtu lodí školení kormidelníci
s průkazem VML (vůdce malého plavidla) – nutné pro profesionální a bezpečné
ovládání dračí lodi.
Průběh akce:
- teoretická příprava na břehu, tréninková část na vodě, vyjížďka dle zdatnosti a
přání klienta směr hrad Veveří, možnost občerstvení na břehu v Rokli (bufet
Sinice), možnost přestávky (WC), v Rokli je půjčovna paddleboardů Kiboko,
návrat zpět do loděnice.
Předpokládaná doba akce: 2–4 hodiny (závisí na fyzické kondici a době
přestávek)

Varianta akce na dračích lodích:
TEAMBUILDING – firemní akce
Místo konání akce: dle požadavků klienta
Organizační tým: 1x manažer akce, dle počtu lodí školení kormidelníci
s průkazem VML (vůdce malého plavidla) – nutné pro profesionální a bezpečné
ovládání dračí lodi.
Průběh akce:
- teoretická příprava na břehu, tréninková část na vodě, vyjížďka dle zdatnosti a
přání klienta podle zvolené lokality, případný závod před návratem.
Po návratu v případě většího počtu účastníků se pádlující vystřídají.
Možnost doplňkových aktivit na břehu.
Předpokládaná doba akce: 2–5 hodin (závisí na fyzické kondici a době
přestávek)

Varianta akce na dračích lodích:
SPORTOVNÍ AKCE – Firemní závod
Místo konání akce: dle požadavků klienta
Průběh akce:
- teoretická příprava na břehu, tréninková část na vodě, vyjížďka dle zdatnosti a
přání klienta podle zvolené lokality, případný závod před návratem.
Po návratu v případě většího počtu účastníků se pádlující vystřídají. Možnost
doplňkových aktivit na břehu.
Předpokládaná doba akce: 2–5 hodin (závisí na fyzické kondici a době
přestávek)
Organizační tým: 1x manažer akce, 1 x časomíra, dle počtu lodí školení
kormidelníci s průkazem VML (vůdce malého plavidla) – nutné pro
profesionální a bezpečné ovládání dračí lodi.
Organizace závodu:
Podle skutečného počtu účastníků dojde k rozdělení do týmů a samotný závod
se bude řídit dle pravidel ČSDL (Český svaz dračích lodí).
Každý tým pojede určený (dle požadavků klienta) počet jízd, podrobný rozpis
podle počtu posádek.

Předpokládaná doba akce: 2-5 hodin
Před první soutěžní jízdou týmy nejdříve absolvují trénink, poté první jízdu
(rozjezd). Stejné schéma bude platit pro další rozjížďky.
Poté budou odvety (čtvrtfinále, semifinále) a následovat budou finále o
konečné umístění.
Pro účastníky bude po
celou dobu připraveno
občerstvení (pitný režim,
káva, koláčky, bagetka)

Novinka letošního roku 2020
Varianta akce na dračích lodích:
SPORTOVNÍ AKCE – Účast na závodech dračích lodí
Místo konání akce: dle termínové listiny závodů viz. www.torrsen-sports.cz
Průběh akce se řídí propozicemi organizátora.
Váš firemní tým si změří síly ve Firemní lize dračích lodí, kde se utká s dalšími firmami.
V rámci těchto závodů nabízíme i možnost propagace firem, V.I.P. občerstvení a další
možnosti včetně programu pro fanoušky z řad firmy či rodinné příslušníky.

Doprovodný program
Na přání připravíme doprovodný program jako je lukostřelba, paddleboarding apod
*Další formy doprovodného programu řešíme vždy dle konkrétních požadavků objednatele.

Občerstvení – catering
Na přání připravíme občerstvení podle požadavků klienta. Forma se liší dle druhu vybrané
aktivity – od pitného režimu až po celovečerní (odpolední, celodenní) akci typu raut,
grilování…
*Řešíme vždy dle konkrétních požadavků objednatele.

Probuď v sobě sílu draka a pozvedni svůj tým!

Chcete více informací?
Neváhejte nás kontaktovat a rezervovat si ten nejvhodnější termín na váš firemní
teambuilding v roce 2020.
Michal Konvalina
Teambuilding na dračí lodi
TORRSEN SPORTS | +420 725 606 750 |konvalina@torrsen-sports.cz

