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 Rozvojové programy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Jednoden Víceden 

Rozvojové programy, neboli takzvané “teambuildingové akce“ jsou 

určené pro malé firemní skupiny do maximálního počtu účastníků 40 

osob. 

Jednoden je krátký, někdy i pouze několikahodinový intenzivní 

program na místě, kde se účastníkům připraví měnící se podmínky 

pro vnímání prostředí a času, s cílem uvědomění si sama sebe. 

Vícedenní akce mnohonásobně zlepšují týmovou spolupráci a vnitřní 

motivaci zaměstnanců. Při delším kurzovním intervalu se můžeme 

podrobněji věnovat skupině a tím dosáhnout silnější zpětné vazby. 

Investice do delšího programu spojujeme s náročnějšími a 

propracovanějšími aktivitami, které mohou pomoct při řadě 

problémů na pracovišti. 



FIRMY 

 

  Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Camel Trophy Summer Games Winter Games 

Outdoorová hra Camel 

Trophy – je zinscenovaný 

populární závod 

terénních automobilů, 

které v naší hře nahradí 

velká traktorová 

pneumatika. Závod týmů 

o pohár Camel Trophy. 

Letní firemní den plný 

volnočasových aktivit. 

Sportovní týmy mezi 

sebou soupeří o firemní 

prestiž a putovní pohár.  

Společně s Vámi 

vybereme vhodné 

aktivity a místo 

realizace. 

Velký firemní den 

v zimním prostředí, kde 

týmy poměří své 

pohybové dovednosti na 

sněhu.  

Svoji aktivitu si zde 

najde jak aktivní lyžař, 

tak rekreační sáňkař.    
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Ragby je krásný týmový 

sport, při kterém je nutná 

disciplína každého 

jednotlivce.  

Vzájemný respekt mezi 

soupeři, spoluhráči, a k 

rozhodčím je u ragby 

samozřejmostí.  

Náš event je postaven na 

stejné ragbyové filozofii. 

Máte ve firmě mladé 

zaměstnance - rodiče 

malých dětí? Připravíme 

pro Vás akci, kde bude 

program zaměřený 

právě na ně. 

Máme pro Vás 4 

tematické dětské dny, 

kde se zabaví jak děti, 

tak dospělí. 

Opravdu stylový večer v 

tématu nejkrásnějších 

50'-60' let v Americe. 

Noc plná jazzové hudby, 

doutníků, vína, klobouků, 

dlouhých fraků, 

společenské etikety, 

nostalgie, krásných dam 

a urostlých gentlemanů. 

 

Zkus ragby!!! Firemní dětský den Jazzový večer 
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 Místa pro akce 

 Kvůli terénu a materiálnímu zajištění jsou místa pro některé naše akce určená. Pro ostatní projekty si můžete zvolit místo dle libosti – my se přizpůsobíme. 

 Nabízíme několik míst, kde by se Vaše akce mohla konat… 

   

 

 

 

 
 

 

 

Chlubíme se 

 

 

 

 

  

Hotel Davidův mlýn 

daviduvmlyn.cz 

Hotel Allvet 

hotelallvet.cz 
RS “U brodu“, Mokřínky 

ubrodu.cz 

ATC Vítkov-Podhradí 
autocamp-podhradi.cz 

Sportovní areály 



ŠKOLY a DĚTI 

 

 Outdoorové pobyty pro školy 

      

 

 

 Velké sportovní projekty pro školy a veřejnost 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační kurz Cyklo-turistický kurz Ozdravné pobyty Programy na místo Školy v přírodě 

Ostravské školní hry, www.ostravskehry.cz 

Sport bez předsudků 

Projekt Ostravské školní hry je zaměřený na děti, 

které se pravidelně nezapojují do organizované 

sportovní činnosti. 

1. Ročník 2014 

7 sportovních dnů, 7 sportů,   

10 tisíc sportujících dětí. 

 

Sportovně společenský projekt prevence kriminality 

a patologických jevů. S projektem jsme navštívili 

téměř 50 měst České Republiky. 
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 Naši přátelé 

Kancelář Fakturační adresa 

Outdoor & Colours, s.r.o. 
 

Korunní 900/41 

709 00  

Ostrava – Mariánské hory 
 

Info@oandc.cz 
+420 774 746 400 

+420 774 746 401 

Outdoor & Colours, s.r.o. 
 

Nálepkovo náměstí 927/12 

708 00  

Ostrava – Poruba 
 

IČ: 286 09 042 

DIČ: CZ28609042 

www.oandc.cz 

Kontaktujte mě 

Místo pro vizitku… 

mailto:Info@oandc.cz

