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Organizácia firemných akcií a športových podujatí pre Vás 
 
             Organizujeme letné firemné akcie, firemné hry, športové hry a dni. Organizácia 
športových dní sa zameriava najmä na akcie pre firmy a kolektívy. Zabezpečujeme indoor aj 
outdoor firemné akcie (teda športové akcie konané vnútri aj vonku pod šírym nebom). V 
prípade záujmu sa postaráme o catering (dodanie jedla a nápojov).  
 
Ponúkame  športové aktivity a atrakcie, ktoré si môžete vybrať alebo prenajať pre Vaše 
športové eventy, firemné dni a teambuilding aktivity. Firemné akcie zabezpečujeme 
v priestoroch  KÚPELE LÚČKY,  a.s. alebo v športovom areáli Vitališovce v Liptovskom 
Mikuláši s dopravou do miesta konania. 

 

FIREMNÉ  AKCIE 

 

Airsoft - streľba z presných napodobenín zbraní                                                                          

                                      

 
Airsoft je akčný adrenalínový šport podobný paintballu. Hlavný rozdiel je v zbraniach, ktoré 
sú presnou replikou skutočných zbraní, čo sa týka vzhľadu a hmotnosti.  

Pre firemné akcie a športové podujatia sa airsoft využíva predovšetkým na streľbu do terčov. 
Zbrane sú plynové, strieľa sa malými plastovými guličkami.  

Na airsoft strelnici alebo voľne v prírode organizujeme strelecké preteky, kde si môže overiť 
svoju presnosť v porovnaní s ostatnými účastníkmi.  

Cenník  :   Airsoft   -  zbrane a terče  -  225 € 
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Paintball - dobrodružstvo a adrenalín       
                                                                                                        

 
  
 
Paintball je moderná, strategická a dynamická športová hra jednotlivcov a skupín, bojujúcich 
proti sebe. Hráči majú možnosť v hre ukázať svoje fyzické zdatnosti, pohotovosť a šikovnosť.  

Paintball je vhodný pre firemné akcie a športové hry s teambuilding aktivitami.  

Doplňujúce informácie - paintball 
-k dispozícii máme viac ako 20 kompletov pre hráčov paintballu, pozostávajúcich z ochrannej 
masky, markera (zbrane), kyvety (plyn C02), oblečenia (maskáčov a rukavíc). 
-strieľa sa s guličkami naplnenými neškodným potravinovým farbivom, po zásahu sa gulička 
rozbije a rozliate farbivo je dôkazom zásahu 
 
Cenník - paintball 
výstroj a oblečenie  0 €  
inštruktor   70 €  
gulička    0,066 €  
drevené ihrisko a sieť  200 €  

 
Hummer H2 - jedinečný zážitok z jazdy 

 

 
 
Samostatná jazda na terénnom automobile Hummer H2 je jedinečnou motoristickou atrakciou 
a lahôdkou pre firemné akcie, športové hry a eventy.  
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Vyskúšajte si samostatnú jazdu ako šofér tohto skvelého vozidla za asistencie inštruktora, 
ktorý Vám vysvetlí množstvo ovládacích prvkov auta Hummer H2 a sprevádza Vás pri jazde 
na klasickej ceste alebo v teréne. Na auto je možné nalepiť firemné nálepky –reklamu atď. 

Cenník - hummer h2  -  firemná akcia   530 € 
   

 
 

X-Ball (Zorbing) - adrenalínová guľa 
 

 
 
Ponúkame Vám adrenalínovú atrakciu X-Ball, tiež známu pod názvom Zorbing (Zorb).  

X-Ball (Zorbing) je vhodný pre firemné hry a športové akcie, ktoré sa konajú v blízkosti 
svahov alebo rovinatých plôch. Svah musí byť mierny, dlhý 50 - 200 metrov, trávnatý bez 
skál a ostrých predmetov a musí prechádzať do protisvahu resp. roviny, aby sa guľa mohla 
sama zastaviť.  

Doplňujúce informácie - X-Ball (Zorbing) 
-  X-Ball (Zorb) sa skladá z 2 gulí zo špeciálneho PVC materiálu,   
   menšia guľa je bezpečne upevnená pomocou množstva laniek vo  
   väčšej guli, dovnútra sa dostanete tunelom 
-  priemer vonkajšej gule je cca 3,5 metra 
 
Cenník - X-Ball (Zorbing) 
gúľanie po rovine  svojpomocou                       430 €  
 
spúšťanie z kopca                                              520 €  
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Bludisko - cesta z labyrintu 
 

 
 
Svoju orientáciu a logické myslenie si môžete overiť na športovom evente prejdením bludiska 
v životnej veľkosti.  

Bludisko pozostáva zo 100 miestností. Táto nenáročná atrakcia spočíva v tom, aby ste v čo 
najkratšom časovom limite našli spomedzi slepých uličiek a falošných odbočiek jedinú 
správnu cestu von.  

Doplňujúce informácie - bludisko 
Bludisko je prenosné s možnosťou dovezenia na Vami vybrané miesto 
rozloha je cca 10x10 metrov, vyžaduje si rovný podklad (napr. parkovisko) 
prevádzka je možná počas celého roka 
 
 Cenník – bludisko  drevené bludisko  -  430 €   
 

 

Streľba z winchestroviek 
 

 
 
V našej ponuke sa objavila novinka - streľba z winchestrových zbraní - vhodná pre firemné 
akcie. Winchestrovka je legendárna viacranová puška Divokého Západu, ktorú používali aj 
mnohí hrdinovia westernových filmov. 

K dispozícii máme 2 špičkové vzduchové CO2 pušky Umarex Walther, ktoré sú tvarovo 
identické so skutočnými winchestovkami. Pušky majú zásobník na 8 rán ráže 4,5 mm (.177) 
Diabolo, fungujú s plynovými CO2 bombičkami, každá váži 3,4 kg.  
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Zbrane majú kvalitné zameriavanie cez puškohľad, strieľa sa so vzdialenosti 10 - 15 metrov 
na 2 terče, pričom každý terč pozostáva z 4 malých napodobenín divej zvery. Po úspešnom 
zostrelení napodbeniny ostávajú ležať, následne sa ďalším presným zásahom do stredu znova 
postavia.  

Cenník - winchestrovky 
  Počet pušiek          Cena za 1 kus 
1 vzduchovka                           185 €  
2 vzduchovky                           155 €  

 

Ďalšie športové aktivity ktoré je možné realizovať podľa vášho 
výberu:  cena dohodou. 

       -    štvorkolky   - 1 ks 220 €   , 2ks 200 €/ks   , 3ks 180 € /ks    , 4ks -  165 €/ks jazda po 
ceste alebo v teréne. 

       -    geocaching – za pomoci GPS nájsť skrýšu a v nej  nejaký predmet alebo darček atď.      

   Hrá sa vo dne aj v noci s fakľami veľmi zaujímavé. Rôzne varianty a k dispozícii inštruktor 
- obsluha, 

Finalizácia na mape. 

Cena : 1ks prenájom -  100€ 

-   lanové traverzy     - lano zavesené medzi 2 pevnými bodmi   a prekonanie tejto   

                                     prekážky  pomocou kladky. 

 Miesto u nás nad potokom alebo v lese. 

- hracie konzoly  - zábava 

- bungee trampolína - zábava 

- súboj gladiátorov - súťaž 

- bunge ruming  - zbieranie mét na bungi lane  - súťaž 

- skákacie topánky - zábava - súťaž 
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      -      plavecký pretek v bazéne – prenájom na 3 hodiny  - cena : 100€ 

- tarzánia – Demänovská Dolina – Jasná  pod hotelom Ostredok – prekonávanie 
prekážok v stromoch asi 5 – 7m nad zemou, dvojité istenie inštruktáž pred zahájením 
akcie, od náročného okruhu po jednoduchý, možnosť preteku po družstvách. 
Zaujímavý adrenalínový šport – doprava autobus  - cena dohodou  

- jazda na koni – športový areál Vitališovce a okolie cena dohodou, 

- chytanie pstruhov – v areáli sa nachádza jazierko v ktorom je možné si chytiť pstruha, 
ktorého Vám vyúdia ihneď na mieste cca do 45 min. cena dohodou 

- príprava gulášu a opekania – v prípade akcie trvajúcej viac ako 4 hod. je možné 
dohodnúť navarenie gulášu alebo prípravu surovín na opekanie, občerstvenie pivo, 
kofola v areáli je výčap, 
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Lukostreľba 3D - streľba na napodobeniny zvierat v životnej veľkosti 

                                                                   
 
 
 
Aj keď tento šport nie je na Slovensku rozšírený, ponúkame Vám možnosť vyskúšať si 
lukostreľbu 3D na spestrenie Vašej firemnej akcie alebo športového dňa.  

Lukostreľba 3D je streľba z lukov na reálne vyzerajúce napodobeniny zvierat v životnej 
veľkosti. Strieľa sa na terč, ktorý má každé zviera umiestnené na sebe.  

Je potrebné zvládnuť naťahovanie luku, mierenie a strieľanie. Na priebeh streľby dozerá 
inštruktor, ktorý poskytne potrebné informácie.  

Cenník - lukostreľba 3D a lukostreľba Streľba na 3D terče zvierat   150 € 
 
 

Lukostreľba - streľba z lukov 
 

 
Streľba z lukov patrí medzi moderné športové disciplíny a je obľúbenou aktivitou firemných 
akcií. Ponúkame Vám možnosť vyskúšať si lukostreľbu z olympijského luku alebo z 
náročnejšieho kladkového luku.  

Športovú akciu je možné zorganizovať ako lukostrelecké preteky, pri ktorých si môžete 
vyskúšať svoju presnosť streľby na terč s ostatnými účastníkmi. Okrem lukostreľby 
ponákame tiež možnosť streľby z kuše.  
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Doplňujúce informácie - lukostreľba 

- vybavenie -3 luky  -  1 x ľavý  a 2 x pravý  (ľavák a pravák) , 2 x   
      terčovnica 

 
Cenník - lukostreľba   prenájom strelnice   - 150 €      , pretek s vyhodnotením – 200 € 
 

 
Zatĺkanie klincov . 

 
Táto súťaž spočíva v zatĺkaní klincov opačnou stranou kladiva a počíta sa počet úderov pri 
zatlčení klinca do pňa. 
Súťažia buď jednotlivci alebo celé družstvo. Najlepší jednotlivci  a najlepšie družstvo sa  
hodnotí.  

 
Cena - zatĺkanie klincov  - 50 €,     s vyhodnotením  - 85 € 
 
 

Minigolf 
 

Súťaž pre jednotlivcov alebo aj družstvo na určených hracích poliach a vyhodnotenie alebo 
voľná hra – prenájom golfového ihriska. 
 
Pravidlá hry. 
1. Loptičku musíme dostať do základného bodu do cieľovej jamky každej dráhy   
    najmenším počtom úderov. Za každý úder sa počíta bod. 
2. Keď sa nedostane loptička pri prvom údere do jamky, hrá sa ďalej z miesta, kde sa   
    loptička zastavila. 
3. Keď loptička zostane stáť na obrube alebo na niektorej z prekážok dráhy, takže je   
    ďalšia hra znemožnená, môže byť premiestnená v pravom uhle o 20 cm. 
4. Keď vyskočí loptička z dráhy: 

- pred niektorou z prekážok, pokračuje sa v hre zo základného bodu 
- za niektorou z prekážok, pokračuje sa v hre z toho miesta, kde loptička opustila 

dráhu 
- v každom prípade sa počíta jeden trestný bod          

5. Keď sa loptička vráti odrazom za základný bod, hra pokračuje ďalej  zo   
    základného bodu. 
6. Ak nedosiahne hráč cieľovú jamku so siedmimi údermi, získava 8  bodov. 
     V hre sa potom pokračuje na ďalšej dráhe. 
7. Pri hre s musí postupovať podľa číselného označenia hracích dráh. 
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Cena  - prenájom ihriska  -  1hod  - 70 € 
                                                -  2hod  - 120 € a za každú ďalšiu začatú hodinu 10 € 

      súťaž s vyhodnotením - 150 € 
 
 

       maxilyža – spločne 2 až 4 z družstva prekonávajú vytýčenú   
                       vzdialenosť – slalom od štartu do cieľa, zaujímavé   
                       a zábavné súťaženie a preukázanie súdržnosti   
                       a zohratosti družstva 
 

Cena   -  súťaž   70€  
 
 
 

Ponúkame záverečné vyhodnotenie súťaží  - ozvučenie v cene. 
Hudobná produkcia v kúpeľnej dvorane s objednaným občerstvením a konzumáciou jedla 
podľa ponuky – švédske stoly. 

 
  Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

 
Pri odbere viacerých aktivít a atrakcií poskytujeme výrazné zľavy . 
 
                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        


