YELLOW POINT SPOL. S R. O.
Naší činností je realizace teambuildingových, vzdělávacích,
zábavných, sportovních a adrenalinových programů, přes
firemní večírky, party a catering. Akci zajistíme kompletně „na
klíč“ nebo dodáme dílčí služby dle požadavků.

19 let
na trhu

Více než
3 000
realizovaných
akcí

Až 6 000
účastníků
ročně

Naše silné stránky
Specialista na outdoor programy
Kreativní a tvůrčí řešení, pestrá skladba aktivit
Zkušený tým
Flexibilita a krizové řízení
Individuální přístup
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Spolupráce
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Motivační příběhy
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VZDĚLÁVÁNÍ
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péče
Exkluzivní zážitky

FUN A
SPORTOVNÍ
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Nabídka
programů na
www.ypoint.cz/
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TOP A VIP
AKCE

Zábava
Příjemné zážitky
Relaxace
Sport a adrenalin

FAMILY DAYS
A FIREMNÍ DNY

PRODUKČNÍ
SERVIS

Family time
Dětský den
Interní komunikace
Odpovědná firma

Komplexní služby
Ověřené lokality
Catering
Poradenství
A další…

ZÁŽITKY S PŘÍBĚHEM

VÍC NEŽ
JEN ZÁŽITKY…

Zážitky s příběhem jsou široká škála programů, jejichž součástí je tzv.
legenda. Vybrané aktivity jsou pečlivě poskládány do dějové linky a
doplněny o další tematické úkoly, specifické pro danou legendu.
Programy jsou až na výjimky nezávislé na konkrétní lokalitě. Zvolit proto
můžete vámi preferované místo, nebo vybrat z námi doporučených a
osvědčených lokalit. Výsledný program vždy přizpůsobíme vašim
potřebám a jedinečnosti místa.
Akci lze realizovat soutěžně, zcela volnou formou (zapojení dle zájmu
účastníků) nebo zkombinovat soutěž týmů a společný cíl.
Programy s příběhem jsou ideální volbou, ať již hledáte zábavu, podporu
týmové spolupráce nebo moderní a efektivní cestu rozvoje a vzdělávání.
Na následujících stránkách Vám představujeme výběr z našeho portfolia
programů. Programy nově zařazené pro letošní sezónu 2018:
Warrior games
Hra o trůny
Hvězdné války
QR geoexit
Exit game a další…

NOVINKA 2018

WARRIOR GAMES
Bojovníci nezahálejí!

Warrior Games je speciální edice úspěšného souboje týmů (ideálně 4–8
osob/tým), které během závodu překonávají fyzické, logické a konstrukční
týmové výzvy rozmístěné na trati. Který tým disponuje největšími,
nejsilnějšími a nejdůvtipnějšími „bojovníky“? Skvělý program který má
spád a všudypřítomného týmového ducha. Součástí je stylové slavnostní
zahájení i vyhlášením vítězů a pocta poraženým.
Organizace
Soutěžící týmy v daných intervalech absolvují trať s překážkami. Pro ty
účastníky, kteří již mají splněno nebo naopak čekají na svůj start, je v depu
připraveno občerstvení, hudba a další doprovodný program. Skvělá
příležitost pro společnou zábavu i volnou konverzaci.
Týmové výzvy na trati
Překonání vertikální sítě
The Wall / Beam / nebo-li vysoká kláda
Přemístění těžké pneumatiky
Týmové výzvy – štafeta na koloběžkách, týmové lyže, slalom na
nosítkách, sirkové hlavolamy
Obrův prsten a další…

FOTO INSPIRACE
WARRIOR GAMES
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SURVIVAL

Naučte se přežít! Program pro odvážné, kteří se do toho pustí a nebojí se
ušpinit si ruce. Naučíme Vás potřebné dovednosti k pobytu v přírodě,
překonávání překážek a přežití tam venku.
Základní program v okolí hotelu formou stanovišť a workshopů
Nástrahy, překážky a survival aktivity pod vedením instruktorů
Pro fajnšmekry varianta formou putování nalehko nebo s plnou polní
Skvělé přírodní a divočejší lokality po celé ČR, rádi poradíme
Program upravíme na míru skupině dle fyzické zdatností a očekávání
Příklady speciálních aktivit
Rozdělání ohně – rozdělejte oheň v jakýchkoli podmínkách
Minikurz první pomoci – workshop pod vedením záchranářů a Horské
služby. Vyzkoušejte své reakce při zdravotní události formou zážitku.

Slaňování, jumarování a uzly aneb s jistotou do výšek a zpět – nácvik
teorie a praxe lanových technik „jak do výšky i bezpečně na zem“.
Stavba přístřešku, filtrace vody, orientace v mapě a v terénu a další...
TIP: Pusťte se do toho naplno. Putování s nocováním v přírodě ve vlastním
přístřešku či pod skalními převisy. Vystupte za hranice své komfortní zóny
a prověřte své schopnosti.

HRA O TRŮNY

NOVINKA 2018
Atraktivní program inspirovaný úspěšným seriálem HBO „Hra o trůny“.
Slavné rody kontinentu Západozemí (týmy účastníků) mezi sebou soupeří
o vítězství – získání Železného trůnu.
Mezitím se za hradbami „Severu“ formuje společný nepřítel tzv. Bílí chodci,
armáda nesmrtelných. Ačkoli soupeřivost o prvenství mezi týmy přetrvává,
vyvstává nový, společný cíl. V závěru programu je společnými silami
nalezena speciální zbraň, jediná účinná pomoc proti Bílým chodcům.
Ideální kombinace týmová soutěž & společný cíl
Speciální úkoly k získání glejtu na rodový majetek, zlata aj.

Možnost zařadit kreativní část programu – výroba rodového erbu
Pestrá skladba úkolů a překážek – hlavolamy, adrenalin, střelba,
kreativita a další
Realizace ideálně formou putování či výletu, případně v daném místě
Součástí programu jsou další týmové aktivity dle výběru
TIP: Zvolte sami náročnost putování, skvělé je zapojení výjezdu lanovkou,
jízda koňským spřežením, koloběžky či elektrokola, vrtulník a další. V
rámci programu zajistíme občerstvení, stylovou večeři s grilováním aj.

HVĚZDNÉ VÁLKY
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Vojska Federace neúnavně budují Hvězdu Smrti, umělou planetu, která
dokáže v několika zásazích zničit celá souhvězdí. Jedinou šancí Republiky
je Hvězdu zneškodnit ještě před dokončením. K tomu je zapotřebí nalézt
přísně tajné konstrukční plány a zahájit útok na nejcitlivější místo Hvězdy.
Dle posledních zpráv, získaných pomocí zběhů z řad Federace, jsou části
plánů rozmístěné po Galaxiii, a pravděpodobně i na planetě s názvem
Země. Hvězdná Mise začíná…
Organizace
Program inspirovaný populární legendou je plný speciálních aktivit a
úkolů. Po překonání překážek, získání indicií a splnění cíle vás čeká
atraktivní závěr v podobě vystřelení rakety do vesmíru.
TIP: Vyzkoušejte skvělou lokalitu důl Landek Ostrava, plný vyřazených
důlních strojů, vytvářející až mimozemskou scénu pro celou akci.
Více adrenalinu a stavu beztíže? Pak je Špindlerův Mlýn ideální
volbou.
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QR GEOEXIT

Zcela výjimečný program kombinující geocaching, QR kódy, prvky únikové
hry, týmové úkoly a zdravý pohyb v přírodě.
Organizace
Účastníci pátrají po schránkách tzv. caché ukrytých v okolí, k nimž se
dostanou pomocí souřadnice.
K putování je zapotřebí chytrý telefon, pomocí kterého si účastníci
načtou QR kódy rozmístěné po trase. Další postup cesty se odkrývá s
každým novým QR kódem, případně po vyřešení úkolu
Každý tým postupuje programem samostatně dle připraveného
harmonogramu
Během cesty plní týmové úkoly dle výběru
Cílem každého týmu je nalézt poslední skrýš se zaslouženou odměnou
a získat co nejvíce bodů do týmové soutěže
Příklady speciálních úkolů pro získání souřadnic
Doplnění souřadnic podle obrazu známých osobností
Hledání v mapě pomocí UV světla
Souřadnice ve čtvercové síti a mnohé další…
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EXIT GAME

Exit Game je interaktivní logická hra. Program vybízí k aktivnímu účasti
všech účastníků, k zapojení pozornosti a logickému myšlení. Jedná se o
kratší ale intenzivní hru pro tým/y účastníků, jejichž úkolem je během
stanoveného časového úseku zjistit heslo pro otevření trezoru.
Organizace programu
Lokalita a prostor jsou variabilní. Připravíme je v požadovaném
prostoru odpovídajícímu velikosti skupiny.
Optimální počet účastníků je do 12 osob. Program je možné upravit na
větší počet osob/týmů.
Délka programu je minimálně 1-1,5 hodiny.
Ideální doplněk workshopu, školení a rozvojových programů.
Přínos konceptu a klíčové kompetence

Kreativní a logické myšlení, řešení problémů pro časovým tlakem.
Týmové role, vedení, orientace v problému, koordinace postupu.
Sdílení zjištěných informací, identifikace schopností jednotlivců i týmu
jako celku a další.
TIP: Možnost úpravy hlavního tématu/cíle hry pro účely skupiny. Např.
zaměření na kreativní úkoly, technická zadání, role, vyjednávání apod.

FILMOTÉKA
INDOOROVÝ / VEČERNÍ PROGRAM
Zábavný program stříbrného plátna plný hvězdných aktivit, které vtáhnou
účastníky do světa filmů česko-slovenské i světové kinematografie.
Program je koncipován jako soutěž týmů s cílem co nejlépe obstát v
připravených úkolech.
TIP na organizaci: Týmy absolvují zvolené soutěžní aktivity, na nichž se
postupně střídají. Následuje vyvrcholení programu v podobě Videostopu,
na němž soutěží všechny týmy najednou. Délka programu: 2-3 hodiny.
Týmové aktivity
Filmové osobnosti – úkolem je uhodnout co nejvíce
a hereček, které jsou vyobrazeny na společném obraze.

herců

Filmové scény – úkolem je uhodnout co nejvíce filmů či seriálů dle
vyobrazených fotografií na společném obraze.
Filmové hlášky – známé hlášky z různých filmů, které je třeba správně
přiřadit k příslušným filmům.
Humoreska – úkolem týmu je uhádnout co nejvíce filmů, které členové
vyjadřují výstižným náčrtkem nebo předvádějí pantomimou.
Videostop – nezapomenutelná soutěž Videostop v podání Rosákova
dvojníka. Varianta samotného Videostopu cca 1-1,5 hodiny.

ALCHYMISTÉ A KÁMEN MUDRCŮ
„Období 16. a 17. století bylo nakloněno objevům, tehdejší panovníci ve
velkém podporovali astronomy, zeměpisce i alchymisty. Edward Kelly,
uznávaný alchymista, prý dokázal před zraky císaře Rudolfa II. přeměnit
bezcenný kov na zlato, a povídá se, že objevil i kámen mudrců, díky
němuž je možné vytvořit elixír života.
Organizace programu
Program je zahájen scénkou. Účastníci rozdělení do týmů obdrží deník se
zápisky badatele, který celý svůj život pátrá po kameni mudrců (nebo
elixíru života). Úkolem účastníků je v pátrání pokračovat, následovat deník
a dosáhnout cíle – objevit kámen mudrců nebo elixír života.
Cesta k objevu vede po připravené trase (kapitoly v deníku), skrze splnění
vybraných týmových úkolů, vyluštění šifer a překonání překážek.
Speciální alchymistické úkoly
Lektvary – získejte tekutiny a připravte lektvar.
Zvěrokruh – ve správný čas, v daném místě a správném pořadí
nasměruje k ukrytému cíli.
Získání číselného kódu k uzamčené truhlici, Magické obrázky coby
fotky detailů krajiny všední i tajemné a další…

NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA
Program inspirovaný legendárním českým seriálem „Nemocnice na kraji
města“ z prostředí plného svérázných doktorů a silných okamžiků.
Organizace programu
Programem Vás provedou kostýmovaní instruktoři rázná sestra Huňková,
primář Sova či nezapomenutelný doktor Štrosmajer. Program zahajuje
vtipná a interaktivní scénka “Vizita“ hlavního lékaře, následuje rozdělení
do týmů, předání mapky s postupem a akce může začít.
Speciality a přínos programu
Vtipné a odlehčené aktivity prolomí ledy a rozjedou zábavu
Vzdělávací a informativní úkoly naučí týmy užitečným dovednostem
Příklady úkolů a stanovišť
Záchranka – vyzkoušejte na vlastní kůži resuscitaci cvičné Anduly.
Atestace – vědomostní kvíz o těle plný zajímavostí, obrázků a
exponátů.
Akupunktura – střelba foukačkami na akupunkturní body.
Hematologie – transport a správné zacílení pomocí stříkaček.
Slalom na nosítkách – štafeta sanitářů, Chirurgie aneb simulace
týmové operace a další…

PROFESIONÁLOVÉ
Profesionálové z CI5 plní stále nové a nové úkoly. Ovšem čas se nezastavil
a Cowley, Bodie a Doyl již nejsou žádní mladíci. Proto přichází jejich
poslední mise, otestovat a zacvičit nové potenciální „profíky“.
Nastupujícími agenty se stává tým, který prokáže dobrou komunikaci,
tvrdé lokty, hbité tělo, bystrou mysl a důvtip, a který odhalí tajného agenta
ve svém týmu.

Organizace programu
Účastníci jsou rozděleni do týmů, které se střídají na připravených
aktivitách dle harmonogramu a mapky, uvedené na týmové kartě.
Příklady týmových úkolů a soutěží
Střelba – paintballová střelnice, lukostřelba nebo foukačky
Vysoká lana „bedny do oblak“– stavba a lezení na co nejvyšší věž
Přemostění a slaňování (lokalita Špindlerův Mlýn)
Terénní překážky – lanové překážky ve výšce do 1m nad zemí prověří
rovnováhu, koordinaci, spolupráci i důvěru celého týmu.
Slepý navigátor – úkol na vodě, Most špiónů, Noční úkol, Agentská
šifra a další…

SHERLOCK HOLMES
Sir Holmes opouští Baker Street 221b a vydává se do Čech vyšetřit
zapeklitý případ. Sherlocka poznají všichni – dýmka, lupa i kostkovaná
čepice jsou nedílnou součástí úvodní scénky a seznámení s případem. V
zápětí obdrží týmy shrnutí a další důležité skutečnosti na speciální
detektivní kartě.
Čeká na Vás jedinečný program plný detektivního pátrání, komunikace s
podezřelými, vyjednávání, zajímavých úkolů i zábavných situací.

Základní příběh je možné přizpůsobit místním reáliím případně specifickým
přáním klienta např. zmizelá smlouva, ztracený pan ředitel aj.
Speciální úkoly
Výslech podezřelých osob – formulace a kladení správných otázek
Porovnávání otisků prstů a rozbory písma

Obhlídka místa „činu“
Rozluštění závěti, lékařské zprávy a další
Ke konci programu prezentují týmy výsledky svého pátrání a konfrontují
svědky. Při závěrečné slideshow je nejlepší detektivní tým oceněn
speciální cenou.

RALLY – CAR RACE
Akční a kreativní program ze světa automobilových závodů, ve kterém
platí, že důležitá je nejen souhra a spolupráce celého týmu, ale také
schopnosti každého jejího člena od mechaniků po piloty vozů.
Účastníci se po rozdělení do týmů stávají členy závodní automobilové
stáje. Úkolem každé stáje je v průběhu programu získat potřebný materiál,
zkonstruovat vozidlo a úspěšně absolvovat závod.
Organizace
Program se skládá z několika fází příprava a plánování, konstrukce vozidel
včetně plnění týmových úkolů a získávání materiálu, a konečně závěrečné
závodu vozů. Při vyhlášení vítězů nechybí šampaňské a vavřínový věnec
pro pilota.
V týmu se objeví role
Trasaři, konstruktéři a mechanici, PR a marketing
Svou úlohu sehraje bezpečnostní technik i řidič závodního vozu.
TIP: Týmy dostanou úvodní rozpočet na nákup materiálu a nástrojů, a
zároveň další finance „vydělávají“ absolvováním úkolů, vyjednáním
sponzorství a vítězstvím v závodních etapách. Vyhrává tým s největším
obnosem peněz na kontě!

MISSION IMPOSSIBLE
Cílem akčního programu je získání tajného kódu, který účastníkům umožní
otevření „trezoru“. Tajný kód je složen z částí, které jsou důvtipně
schovány a „zakódovány“ do tzv. schránek.
„Schránky“ je označení týmových aktivit, hlavolamů či jiných technických
úkolů, skrze jejichž splnění se účastníci dostanou k tajnému číslu (část
kódu). Každá „schránka“ má pak svá specifická pravidla.
Účastníci mají k dispozici centrální poradní stanoviště, odkud řídí svůj
postup. Tým/y účastníků se průběžně dělí dle potřeby do akčních skupin.
Důležitá je komunikace, plánování, analytické myšlení a vytrvalost.
Speciality programu
Různorodost řešení týmových aktivit a technických úkolů
Časový limit dává programu spád a vytváří tlak na tým

Program vrcholí otevřením trezoru s odměnou nebo atraktivním
startem raketky
TIP: Tajný kód dovede účastníky součástkám a plánům raketky. V závěru
programu je raketka sestavena a slavnostně vypuštěna do vesmíru, spolu
s týmovým mottem neseným na jejím těle.

STRATEGICKÁ HRA
Cílem akčního soutěžního programu je vytvořit fiktivní výrobní společnost,
skládající ze tří složek (továrna, personální zajištění a obchod) a jako tým
získat o nejvíce bodů.

Organizace
Účastníci jsou rozděleni do týmů. Týmy mají k dispozici mapu s umístění
kartiček (složky společnosti). Každá část společnosti (pozemky, dělníci aj.)
má v průběhu roku jinou bodovou hodnotu. Je třeba zvolit strategii a být
tak maximálně efektivní.

Speciality programu
Součástí programu jsou vybrané týmové aktivity a zážitkové
disciplíny. Týmy zároveň volí strategii, koho, kam a kdy vyšlou.
Účastníci se pro kartičky přesouvají pěšky, na kole či koloběžkách.
Program lze upravit na požadovaný typ firmy (např. pojišťovna, realitní
kancelář, reklamní agentura, banka, IT apod.).
Svým pojetím je program ideální na rozvoj komunikace, rychlého
rozhodování, analýzy a průběžných změn strategie atd. Program je
také vhodným doplněním Assesment nebo Development centra.

PEVNOST BOYARD
Ústřední pointou celého programu je napínavý souboj týmů „O Pevnost
Boyard“ (hrad či tvrz dle zvolené lokality), volně inspirovaný světoznámou
televizní soutěží. Účastníci se setkají s otcem Fura i průvodkyní Sofií a
zejména pak se spoustou zábavných disciplín a netradičních úkolů.
Organizace a speciální úkoly
Získání co nejvíce „penízků“ za týmové úkoly a mistrovské aktivity

Mistrovské aktivity otestují bystrou mysl, paměť, postřeh i sílu
Týmové úkoly jako lanová překážka, bludiště, bažina, střelba a další…
Vyluštění indicií k závěrečnému heslu
Písmena (či klíče), které se týmům nepodařilo získat v soubojích na
úkolech, si týmy mohou odkoupit za získané mince.
Část programu se odehrává v přilehlém okolí hradní pevnosti, část dále
přímo na hradě při plnění hradních úkolů proti Mistrům svých disciplín (dle
konkrétní lokality).
Program může mít formu soutěže týmů/nebo spolupráce celé skupiny se
společným cílem. Skvělé lokality v rámci celé České republiky.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Program v duchu české komedie Účastníci zájezdu z dílny Jiřího Vejdělka
a Michaela Viewegha. Účastníci obdrží pozvánku na akci v podobě
„výherního certifikátu“ se svým jménem a termínem setkání. Na místě jsou
všichni přivítáni jak jinak než krásnou průvodkyní Pamelou a následně
dostávají nejdůležitější pokyny od řidiče Karla a Karla...
Organizace
Účastníci rozdělení do týmů soutěží v nenáročných a zábavných, předem
zvolených aktivitách, rozmístěných v dochozí vzdálenosti a zakreslených v
mapě. Za splnění úkolů získávají týmy plastové podšálky. Vítězí tým, který
získá největší počet hnědých podšálků.
Program lze částečně nebo celý koncipovat též formou dobrovolných
aktivit, které si účastníci zvolí na místě nebo před akcí dle vlastního
výběru. Např. míčové hry, výlety do okolí, wellness odpoledne aj.
Součásti programu může být fotorallye, skvělá aktivita
poznávání fotografií detailů pořízených v místě konání akce.
TIP: Jeďte na akci autobusem a zážitek z příběhu bude
dokonalý.

TÝMOVÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE
Střelecké disciplíny

Pohybové
a technické úkoly

Komunikace
a spolupráce

Vědomosti a logika

DALŠÍ SLUŽBY

Kompletní
produkční
zajištění

V rámci programu zajistíme uvítací karty pro účastníky, pozvánku v elektronické
podobě, programové týmové karty a mapy, diplomy a ceny pro vítěze, občerstvení a
další.

Foto/video
a
slideshow

Zabezpečení
a připojištění

Po dobu trvání programu doporučujeme přítomnost fotografa nebo/a
kameramana, který akci zdokumentuje a foto/video poskytne k dalšímu
použití. Součástí akce může být slideshow fotografií.

Aktivity zajišťuje dle potřeby jeden či více profesionálních instruktorů. Využíváme
pravidelně kontrolovaný certifikovaný materiál. Pro provoz nabízených aktivit je
naše firma pojištěna na škody způsobené třetím osobám. Nabízíme dále sjednání
jednorázového úrazového připojištění účastníků akce.

Dárky pro
účastníky

Zajistíme dle dohody tematické dárky.
Např. Krkonošskou medovinu, multifunkční šátky
s logem firmy, čelovky, trekové hůlky, lékárničku aj.

Web: www.yellow-point.cz/firemni-akce
Mail: info@ypoint.cz
GSM: +420 604 505 288

