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 TEAMBUILDING



LETNÍ

NABÍDKA AKTIVIT

Kurz skalního
lezení
Paddleboarding 
Cyklovýlet na
horských a ekolech

CELOROČNÍ

Outdoorové
týmové hry
Indoor/outdoorové
týmové hry
Indoorová kvízová
hra
Závody týmů /
jednotlivců
Lezení a slaňování
z rozhledny
Slaňování ze skal
Kurzy jógy, pilates,
kondičního cvičení
Pěší túra po
Jizerských horách
 Prohlídka hráze
Josefodolské
přehrady
Kurz lezení na
umělé stěně

ZIMNÍ

Kurz běžeckého
lyžování
Kurz skialpinismu a
skialpové túry
Kurz sjezdového
lyžování
Túra na sněžnicích 
Kurz mazání
běžeckých lyží

Zažijte sportovní a adrealinové zážitky se svými kolegy. Jednodenní i vícedenní 
 akce spojené s kolektivními hrami a aktivitami v doprovodu zkušených

instruktorů přesně na míru dle Vašich požadavků. 
Outdoorové aktivity pořádáme v Jizerkách i Krkonoších a exkluzivně ve
spolupráci s hotelem Královka v jejich celém areálu i indoorové akce. 



NABÍDKA PŮJČOVNY

TEAMBUILDING
ZIMA



KURZ BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ

Celodenní i půldenní kurz běžeckého lyžování pro lyžaře všech výkonnostních kategorií.
Nácvik techniky, aplikace v terénu i zábavné koordinační hry společně se závodem. 
Pod vedením našich zkušených instruktorů se budete celý den bavit na běžkách. 

Teambuilding je koncipován tak, aby se při něm začátečníci naučili základům a zároveň se
výkonnostní lyžaři zlepšili v technice. 

Základní sazba za aktivitu 
do 5 osob je:

 
3 000 Kč 

instruktor na 1/2 dne
 

6 000 Kč 
instruktor na 1 den

 
Maximální počet osob na

instruktora je 5.

Vybavení není v ceně, rádi vám ho
zapůjčíme z naší půjčovny. 

Pro více než 5 osob potřebujeme
alespoň 10 dní předem znát výšku,

váhu, velikost boty a výkonnost
účastníků.

Lekce probíhají nejčastěji na
Královce v Jizerských horách.

Vyrážíme ale i z okolí
Bedřichova a Hrabětic, dále
pak z Kořenova a Jizerky,

večer z osvětleného
běžeckého kolečka v Jablonci

nad Nisou. 
V případě zájmu vyjíždíme za

příplatek do Krkonoš.
 

LOKALITA VYBAVENÍ CENA



KURZ SKIALPINISMU
SKIALPOVÉ TÚRY

Vyražte s námi do Krkonoš nebo Jizerských hor, prozkoumejte místa, kam nevedou vleky
ani bežecké tratě a pozorujte východy a západy slunce z hřebenů hor. Osvojte si základy

skialpinismu, naučte se, jak zacházet s vybavením a sjíždět volným terénem. 
Pro túry v Krkonoších je třeba ovládat základy sjezdového lyžování. Lákají-li vás vícedenní

přechody hor, naplánujeme vám je individuálně po bližší domluvě.

Základní sazba za aktivitu 
do 5 osob je:

 
3 000 Kč 

instruktor na 1/2 dne v Jizerkách
 

6 000 Kč 
instruktor na 1 den v Jizerkách

 
3 500 Kč 

instruktor na 1/2 dne v Krkonoších
 

6 500 Kč 
instruktor na 1 den v Krkonoších

 
Maximální počet osob na 1 instruktora je 5.

Vybavení není v ceně, rádi vám ho
zapůjčíme z naší půjčovny. Pro
více než 5 osob potřebujeme

alespoň 14 dní předem znát výšku,
váhu, velikost boty a výkonnost

účastníků.

Na túry lze vyrážet jak z Jizerek
(Tanvaldský Špičák,

Černostudniční hřeben), tak 
z Krkonoš (Harrachov,

Rokytnice). 
Kurz lze uspořádat i na

Královce, je však třeba počítat
s menším vyžít při sjezdech. 

LOKALITA VYBAVENÍ CENA



KURZ SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ

Celodenní i půldenní kurz sjezdového lyžování. Technická cvičení, výuka carvingového
oblouku, nácvik reakce na změnu terénu i různé povrchy. Pod vedením našich zkušených

instruktorů se budete bavit a zlepšovat na lyžích celý den. 
Lyžaři u jednoho instruktora musí mít podobnou výkonnost, aby se vzájemně nelimitovali. 

Vybavení není v ceně, rádi vám
jeho půjčení zprostředkujeme. 

Potřebujeme alespoň 14 dní
předem znát výšku, váhu, velikost

boty a výkonnost účastníků.

Bedřichov
Severák

Tanvaldský Špičák
Ještěd

Rokytnice
Harrachov

LOKALITA VYBAVENÍ CENA

Základní sazba za aktivitu 
do 5 osob je:

 
3 000 Kč 

instruktor na 1/2 dne v Jizerkách
 

6 000 Kč 
instruktor na 1 den v Jizerkách

 
3 500 Kč 

instruktor na 1/2 dne v Krkonoších
 

6 500 Kč 
instruktor na 1 den v Krkonoších

 
Maximální počet osob na 1 instruktora je 5.



TÚRY NA SNĚŽNICÍCH

Prozkoumejte odlehlá místa Jizerek, kde se v zimě ani v létě pěšky nedostanete. 
Seznámíme vás s technikou správného pohybu na sněžnicích, budete si pomáhat při

zdolávání náročnějšího terénu a pobavíte se při skákání přes potok. Během túry se dozvíte 
o historii, geografii a zajímavostech Jizerskách hor.

Vybavení není v ceně, rádi vám ho
zapůjčíme z naší půjčovny. Pro
více než 5 osob potřebujeme

udělat rezervaci alespoň 10 dní
předem.

Na túry vyrážíme nejčastěji z
Královky, lze se dohodnout i na

jiné lokalitě v Jizerkách. 

LOKALITA VYBAVENÍ CENA

Základní sazba za aktivitu 
do 10 osob je:

 
3 000 Kč 

instruktor na 1/2 dne
 

6 000 Kč 
instruktor na 1 den

 
Maximální počet osob na

instruktora je 10.



OUTDOOR/INDOOROVÁ HRA

Týmová hra v areálu hotelu Královka, během níž si zasoutěžíte venku i uvnitř při plnění
netradičních úkolů, ať už fyzických, zručnostních či vědomostních. Je ideální v zimních
měsících a při špatném počasí, kdy můžete vybírat jak téma hry, tak jednotlivé úkoly.

My zajistíme kompletní zázemí a podporu a vy se budete moci bavit s kolegy. 

Vše je zahrnuto v ceně. 
Vy se jen sportovněji oblékněte,
abyste se mohli pohybovat jak

venku, tak ve vnitřních prostorách
hotelu. 

Ve špatném počasí zajistíme
jednorázové pláštěnky. 

Vnitřní a vnější prsotory 
hotelu Královka a její blízké

okolí.

LOKALITA VYBAVENÍ PRAVIDLA

 - Délka hry dle počtu vybraných aktivit
- Rozdělení osob do týmů dle

domluveného počtu
- Společný start všech týmu najednou

- Týmy obdrží na začátku mapu se
stanovišti a případně tabulku pro

zapisování správných odpovědí na
vědomostní otázky

- Každý tým se za určený čas snaží splnit
co nejvíce úkolů a zodpovědět co nejvíce

vědomostních otázek
- Tým plní všechny úkoly společně 

- Při kolizi více týmů na stanovišti má v
plnění přednost ten, který dorazí dříve

- Na stanovišti soutěží týmy 10 - 15 min 
 

exkluzivně pro hotel


