Teambuilding “ Make My Day”
Games – Fun – Food – Drinks - Ambiance
Stel je eigen teambuilding samen in 3 stappen, geef je persoonlijke toets en beleef met je collega’s een onvergetelijke dag. Uw
geslaagde teambuilding is ons doel , jij weet het beste welke activiteiten de groep zal bevallen, kies daarom uw favoriete
activiteiten, ontvangstbuffet en cateringformule.

Planning
De duur van het programma is tussen de 3,5 en 6,5 uur afhankelijk van het aantal gekozen activiteiten.
Het start uur kan in samenspraak gekozen worden.
➢
➢
➢
➢
➢

Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en waters bij Locat te Kasterlee.
Teamindeling & briefing door onze begeleiders. De groep wordt ingedeeld in
teams van +/- 8 personen die het tegen elkaar opnemen.
Start, de teams doorlopen de gekozen activiteiten (zie 2e pagina).
Prijsuitreiking, bekend maken van het winnend team.
Eventueel afsluiten met onze gezellige foodtrucks, of BBQ – diner bij onze partners .

Begeleiding
Onze begeleiders geven een leuke briefing, en zorgen ervoor dat alles veilig en vlot verloopt.
Locatie:
Onze gezellige Pop‐Up is gelegen in Houtum te Kasterlee vlakbij de Kleine Nete. Houtum z/n , 2460 Kasterlee
Geniet van de activiteiten op deze grote evenementenweide, of van een lekker drankje op ons terras.
Afsluiten met een lekkere barbecue kan bij een van onze partners, wij helpen graag verder met de verschillende mogelijkheden

Alles voor een geslaagde Teambuilding !!!

Stap1: kies uw ontvangstbuffet
1.
2.

Koffiebuffet, thee, fruitsap en waters
Extra koffiekoekjes

(inbegrepen)
€5

Stap 2 Kies uw activiteiten
De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier kunnen deelnemen.
Kies minimum 3 en maximum 6 activiteiten uit onderstaande lijst

1.

Locat- Express

Fun-games

60min / € 15 pp

Op elke halte wacht er een nieuw avontuur. De Locat-Express is een unieke paardentram die u door de prachtige Kastelse natuur
loodst. Onderweg zullen de teams het tegen elkaar opnemen. Een echte ontdekkingstocht vol met uitdagingen en plezier.

Vliegend tapijt, wandellende A

2.

Locat- Express Power- games

Alcoholtest, laddergolf, 20m skilopen

Vervoer met Locat-express

60min / € 25 pp

De Locat-Express rijdt jullie naar de locatie van:
Powerturn: Gegarandeerde fun. Twee gashendels worden bediend door de twee bestuurders. Een geestige en communicatieve
opdracht.
Blindvaren: Elke deelnemer krijgt een peddel, reddingsvest en een blinddoek . De kapitein zal zijn “blind” team coachen naar de
finish.

Powerturn

Rafting, blind varen

Vervoer met Locat-express
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3.

Archery- Tag

60min / € 15 pp

“richten – schieten – raak - zoek dekking – net naast” een spannend en sensationeel spel.
Twee teams nemen het tegen elkaar op met handbogen en pijlen in een “Hunger Games”-achtige setting. Probeer de doelen van je
tegenstander om te schieten maar zorg ervoor dat je zelf niet geraakt wordt.

Archery Tag
4.

Kraak de Kluis

60min / € 15 pp

Deze teambuilding combineert de beleving van een escaperoom met uitdagende en originele activiteiten.
Ga de strijd aan met de andere teams, verzamel zo veel mogelijk aanwijzingen en start als favoriet aan de kluis. De finale: ontcijfer
de raadsels, kraak de codes en open de kluis maar pas op voor de valkuilen.

Toren van Hannoi

5.

Team games

Ladder-golf

Kraak de Kluis

Kraak de kluis

60min / € 15 pp

Toffe activiteiten waarbij de teams het tegen elkaar opnemen.
Levend tafelvoetbal: probeer zoveel mogelijk doelpunten te scoren. Ronddraaien is niet toegestaan.
Team-bike: op deze duo-bike is er geen stuur. Trappen, remmen en samenwerken zijn de ingrediënten om sneller te zijn dan je
tegenstander.
Reuze katapult: Schiet naar de tegenstander. Slaagt het andere team erin om de bal op te vangen?
Alcoholtest: Lijkt simpel, is het normaal dat dit niet lukt?

Tafelvoetbalspel

Teambike

Reuze katapult

Alcoholtest
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6.

Shooting

60min / € 15 pp

Boog schieten: na de briefing en een aantal oefenpijlen start de wedstrijd.
Pistool schieten: nauwkeurigheid, een arendsoog en een vaste hand zullen hier het verschil maken.

Boogschieten

7.

Highland-games

Pistool schieten

60min / € 20 pp

Volledig in de traditie van de Schotse clans gaan de deelnemers in teams met elkaar de strijd aan. Je hoeft helemaal niet de sterkste
te zijn, belangrijker is om als team je gezamenlijke talenten te gebruiken. Werk samen en verover bij elke activiteit een stukje
Schotland. Welke Clan wordt de grootste landeigenaar en mag zich “de heerser van de Highlands” noemen ?

Tonrollen

8.

Touwtrekken

Race simulator Grand Prix

Paalwerpen

Aunt-sally

Hoefijzerwerpen

60min / € 25 pp

Racen tegen collega’s of vrienden, wie heeft dat nog nooit willen doen?
Onze 4 professionele racesimulators zijn aan elkaar gelinkt, dus de racewagens kunnen elkaar inhalen, (en zelfs van de baan rijden).
Kortom een super “spannende, gezellige en veilige” activiteit waarbij de deelnemers racen, supporteren en plezier maken met
elkaar.

Race-Simulator

Grand-Prix
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9.

E-carts

60min / € 20 pp

Ga off-road met deze elektrische E-carts en geniet van de mooie route tussen de velden en bossen.
E-carts zijn een combinatie van ligfietsen en go-carts. Een deel van deze fietsen hebben een elektrische ondersteuning en dus ideaal
om off-road te rijden, maar de route vraagt toch enige inspanning.
1m40 is de minimum grote om aangenaam te rijden.

E-carts

10. African Dumz

60min / € 20 pp

Djembé & Percussie: Ontspan, plezier, lachen, en samen muziek maken. Tijdens deze workshop werkt de groep samen met onze
coach naar een toonmoment. Het finaleoptreden (met of zonder zang) is op het melodie van “ik hou van u” .

Djembé
11. Teamdynamiek met Joost Nap

60min / € 20 pp

Inzichten over communicatie, samenwerking en de dynamiek van het team en de personen. Op een leuke en professionele manier
wordt er d.m.v eenvoudige en simpele oefeningen inzicht geboden in hoe mensen met elkaar omgaan, de groepsdynamiek, de
sfeer, de onderlinge communicatie en de kwaliteiten.
Trainer: Joost Nap, Psychosynthese, Haptonomie.

Workshop
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12. E-route Kasterlee

60 min / 25 pp

Onze elektrische steps zijn de leidraad doorheen dit avontuur. Samen verkennen jullie de mooiste plekjes van Kasterlee. Onderweg
zijn er verschillende leuke activiteiten voorzien. Ga de strijd aan en probeer de andere teams slimmer af te zijn.

Elektrische steps

13. Rodeo Quiz

Opdrachten onderweg

60 min / 20 pp

Mag het eens iets anders zijn? Probeer onze knotsgekke Rodeo Quiz. Deze actieve Quiz bestaat uit uiteenlopende rondes, telkens
met een zot kantje. Na elke ronde mag het winnende team een ritje maken op onze wilde stier “Jack”. Het team dat het langst kan
blijven zitten op de rug van “Jack” wordt bekroond als koning van de Rodeoquiz.

Rodeostier

Pictionary

Standaard quizronde

Stap 3 kies uw Catering formules
Foodtruck formule in festivalsfeer
Deze is steeds op aanvraag en afhankelijk van het aantal personen en keuze van gerechten. Onze foodcorner is gezellig aangekleed
in de festival sfeer met lage en hoge tafels en achtergrond muziek.
BBQ, of buffetjes of diner bij Den Eyck
Feestzaal Den Eyck zijn de buren van Locatevents. In één van hun prachtige zalen kan je genieten van hoogstaande gerechten.
Menu’s op aanvraag.
BBQ bij de Notelaar
Feestzaal De Notelaar is op 5 minuten rijden van Locatevents.
Menu’s op aanvraag.
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Inbegrepen
Ontvangst met Koffiebuffet bij ontvangst. Al de activiteiten, professionele begeleiding, prijs voor het winnende team, locatie,
volledige organisatie.

Reservatie Make My Day
Kies 3, 4, 5 of 6 activiteiten, naargelang de gewenste duur van het programma. Voor het ontvangst voorzien wij 30 min.

Reservatie gegevens
Voor akkoord en ter bevestiging van deze offerte gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. De reservatie is
definitief na ontvangst van het ingevulde formulier en 30% voorschot.

Bedrijf:

O Ontvangst met koffie, thee, fris (inbegrepen)

Contactpersoon:

O + extra koffiekoeken € 5 excl. Btw

Tel.:
BTW-nr:

Gewenste activiteiten:

Facturatie-adres:
Datum activiteit:
Aantal personen:
Startuur :
Gewenste catering:

Bevestiging reservatie + akkoord algemene voorwaarden
Handtekening + naam vermelden
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