
1. DOXX – Firemné hry 

Zažijeme spolu outdoorový „tréning“, pri ktorom majú zamestnanci možnosť sa 

spoznať v inom svetle, z iného uhlu pohľadu. Uplatníme metódu zážitkového vzdelávania, 

ktorá pomôže členom tímu si lepšie uvedomiť svoju „rolu“, zistiť, akým spôsobom by spolu 

mohli efektívnejšie komunikovať a spolupracovať, a tieto zistenia potom aplikovať a rozvíjať 

v bežnom pracovnom vzťahu. Členovia tímu tak majú v rámci teambuildingu jedinečnú šancu 

poznať svoj tím, zistiť hlbšie, ako funguje a akými krokmi je možné dosiahnuť jeho lepšiu 

efektívnosť. 

Harmonogram: 

- začiatok programu, 

- privítanie, organizácia pre jednotlivé družstvá osobitne ako aj ich presne stanovený 

štart, 

- obedová prestávka, 

- koniec športových hier, 

- slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, 

- začiatok večerného programu v hoteli Boboty. 

 

Športový celodenný program: 

1. Súťažná disciplína 

Ubytovanie sa na čas na hoteli Boboty, príprava športovca - zamestnanca Doxx-u na 

športový deň – voľba vhodného oblečenia, zbalenie si vecí na celodenný program (presný 

harmonogram príchodu jednotlivých družstiev na ubytovanie). 

2. Nesúťažná disciplína 

Rekreačný zjazd na profikolobežke (trasa z pred hotela Boboty do Terchovej, 5 km). 

Kolobežky sú špeciálne upravené, so zväčšenou konštrukciou, kolesami uspôsobenými na 

jazdu po kľukatom horskom teréne a so zosilnenými brzdami, ktoré dovoľujú isť rýchlosťou 

chôdze, ale aj väčšou rýchlosťou podľa toho, aký spôsob si jazdec zvolí a popri tom sú 

ideálne pre rekreačné zjazdy, ale užijú si ich aj priaznivci adrenalínových športov. 



K povinnej výbave jazdca patrí prilba na ochranu hlavy. V princípe ide o jednoduchý 

šport, no pri rýchlosti okolo 30 km Vám adrenalín stúpne a v cieli vašej cesty zistíte, že jedna 

jazda Vám určite stačiť nebude! Počas zjazdu môžete využiť Vašu fantáziu a zručnosť a 

skúsiť si aj pár trikov. 

3. Súťažná disciplína 

Zaháňanie oviec - celý tím má za úlohu zahnať stádo do košiara na čas. Disciplína 

prebehne v areáli hotela Gold. 

4. Súťažná dvoj-disciplína 

- Lukostreľba 

- Paintball (terčové disciplíny hodnotené bodovo). 

5. Súťažná dvoj-disciplína 

- Ranený spolubojovník (-čka) – prenos jedného člena tímu vo vytýčenej trati na čas. 

Tato disciplína sa odohrá v areáli futbalového ihriska Terchová 

- Ako pavúk - Disciplína na čas pre najsilnejších a najšikovnejších z tímu v areáli 

lanového parku Terchová. Lanový park ponúka v priemere 40 minútový adrenalínový 

zážitok 3- 7 metrov nad zemou. Pozostáva z množstva rôznorodých lanových 

prekážok. Jeho súčasťou je aj systém viacerých lanoviek. Lanový park je svojou 

miernou náročnosťou vhodný pre všetky vekové kategórie s priemernou kondíciou. Pri 

disciplíne bude prítomný inštruktor, ktorý dohliadne na bezpečnosť prevádzky. Pred 

nástupom do parku budú všetci súťažiaci preškolení inštruktorom. Inštruktor bude v 

prípade komplikácií pripravený pomôcť, či poradiť. Súťažiaci budú počas prechodu 

parkom istení v horolezeckých postrojoch. 

6. Obedná zastávka v Jánošíkovej kolibe, menu - halušky (5 vybraných z tímu obed na 

čas). Cena menu: 3 €. 

7. Hravý blok (brána do Jánošíkových dier – areál hotela Diery) 

- skok spoločný (trojgate na čas) 

- hod na terč 

- rúbanie dreva na čas, kde sa musia vystriedať všetci členovia tímu 

8. Súťažná dvoj-disciplína (salaš Podžiar) 



- Hľadanie „pokladu“ počas prechodu v Jánošíkových dierach pomocou lavínových 

vyhľadávačov, záleží na rýchlosti nájdenia Jánošíkovho pokladu. Po nájdení pokladu 

sa pôjde voľným tempom smer Podžiar. 

- Bungee Running - na prvý pohľad jednoduchá atrakcia spočíva v tom, že v dvoch 

bežeckých dráhach sú na pripravené lano pripnutí dvaja súťažiaci, ich úlohou je 

dobehnúť v dráhe čo najďalej. 

9. Príchod na hotel Boboty s krátkou prestávkou , odovzdanie výsledkov 

10. Rozhodujúce boje 

- Gladiátorský turnaj - nafukovací Gladiátori je atrakcia na ktorej dvaja súperi bojujú 

o to, kto vydrží dlhšie nespadnúť a súčasne sa napadajú mäkkými tyčami. Spodná časť 

Gladiátorovi je nafúknutá, čo umožňuje na Gladiátorovi skákať, robiť saltá, hádzať sa. 

Nafukovadlo je nepretržite poháňané kompresorom, čím je stále pevné a pružné. 

- Preťahovanie lanom – súboj najsilnejších jedincov v tíme 

11. Spracovanie výsledkov, ich slávnostné vyhlásenie a odovzdanie cien 

Bonus: 

Nočný pochod do minulosti... s prekvapením (dobrovoľná aktivita so zápisom do 20,00 hod) 

 

Celková suma: 2380 € (program , DJ , zvukový systém) 

športový program + zábavné disciplíny: 1980 €, moderátor večerného programu: 400 € 

Cena nezahŕňa: 

- prepravu účastníkov, 

- ceny pre víťazov, 

- ubytovanie v hoteli Boboty (25 € / osoba / ubytovanie +ranné bufetové stoly), 

- večerné grilovanie a švédske stoly (13 € / osoby), 

obedné menu v Jánošíkovej kolibe (3 €). 


