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FILMIFESTIVAL

FOTOJAHT

Kõige lõbusamas meeskonnamängus on legendi järgi kohalikule 

filmifestivalile saadetud filmid kaduma läinud. Olukorra 

päästmiseks tuleb kohalolijatel teha kõik, mis võimalik. Olemas 

on kaamerad ja muu filmikompanii varustus ning hakkajad 

kolleegid! Nii tuleb teil kiirelt  mõned filmitreilerid ise üles 

võtta, et filmigalal midagi vaadata oleks. See mäng toob 

tiimikaaslastes välja nende loomingulise ja humoorika 

külje ning võtab muige suule veel hiljemgi. 

Lõbusad 3 tundi garanteeritud!
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Korralduse tasu 10-le 350€ 
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
Sisaldab km 20%

100 MÖLKI

*lõbus ja üllatusterohke

*ehe tiimitöö - koos jõuab tulemuseni

*saab mängida ka majas sees!

Meeskonnamängude klassika, mis õnnestub alati!

Kui tahad mängu, mis võimaldab seminaripäevast 

lõõgastuda ilma peamurdmise, planeerimise või muu liigse  

pingutuseta, siis on parim valik Fotojahti! See on tõeline 

meeskonnamängude kullafondi kuuluv lõbus ajaviide, kus 

meeskonnad otsivad vanade fotode järgi ümbruskonna 

asukohti ning  lavastavad lõbusaid olukordi!

Jahisaagi suurel ekraanil vaatamine aitab 

sisustada lõbusalt ka ürituse  õhtuse osa!
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*ainult mäng, ei mingit sporti :)

*lavasta “elavad pildid“

*lõbus, loominguline ja seltskondlik

Pealtkuulatud jutust info väljalugemine on põnev ja 

lõbus! Kapo luuramise mäng on justkui suur aliase mäng 

kõik koos ja suurel alal! Pane oma tiim proovile – kas 

suudate avatud eetris infot edastada nii, et kolleegid seda 

ei mõista? Ja kas olete ise piisavalt taibukad, et kaaslaste 

„kodeeritud“ jutust kasulikud vihjed välja noppida? 

Abivahenditeks maastikul on klassikaline kaart ja 

kompass ning pealtkuulamiseks raadiosaatja. 
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*liikumine+nuputamine+planeerimine

*mängus on üllatusküsimusi ka sinu firma kohta

*sobib hästi ka lühemaks tegevuseks

Uus tahvelarvutitega meeskonnamäng maastikul, mis 

nõuab tiimilt head reageerimisvõimet ja pidevat 

tegevusplaani kohandamist vastavalt kiirelt muutuvale 

mänguseisule. Tahvelarvuti juhatamisel tuleb maastikul 

üles leida kontrollpunktid, vastata küsimustele ja lahendada 

ülesandeid. Selles mängus on mõnusalt liikumist ja parajalt 

planeerimist. 100 MÖLKI on nagu suur viktoriin 

maastikul, mida saab mängida igal ajal!

Korralduse tasu 10-le 350€ 
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
Sisaldab km 20%

KAPO KUULAB!

Korralduse tasu 10-le 294€ 
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
Sisaldab km 20%

*palju suhtlemist 
*võidavad leidlikud 

*kogu grupp on ‘ühel  lainel ‘

Korralduse tasu 10-le 294€ 
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
Sisaldab km 20%
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Lepanina Hotell
Tel. 446 5024   

lepanina@lepanina.ee
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Loquiz on eriline meeskonnamäng maastikul, mille võidab 

nutikas tiim, kes vastab vähimale arvule küsimustele! 

Mängu juhib tahvelarvuti, kuid mängus on rohkelt liikumist 

maastikul. Selles mängus tuleb 5 liikmelisel tiimi koostada 

toimiv strateegia, pidevalt langetada uusi otsuseid sobiva 

strateegia ja liikumissuuna valimiseks, olla valmis nende 

nimel riskeerima ja panna proovile oma teadmised.

Loquiz on originaalse skeemiga mäng, milles 

võidab parim strateeg!

LOQUIZ
*teadmised + planeerimine

*tõeline meeskonnatöö

*originaalne mänguskeem

NOEASYDAY

DISCGOLF

PÕGENEMISRUUM
Uus, plahvatuslikult üle maailma leviv pop meelelahutuslik 

mäng on nüüd mobiilne! Majja sisse saab, aga välja pead 

end nuputama. Mobiilsel põgenemisruumil on oma eriline 

legend. 3-5 inimest satuvad metsast leitud suvilasse ja ukse 

sulgudes selguvad õudu tekitavad asjaolud. Algavad 30 

pingelist minutit, et jõuda lahti arutada hulk erinevaid 

puzzlemõistatusi. Edu saavutamiseks on vaja tõhusat 

meeskonnatööd! Exit ruum sobib hästi üheks osaks 

suurest üritusest või väikesele tiimile põhitegevuseks.

10-100

1 mäng 0,5h

Kevad, suvi
Sügis
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*hasarti tekitav

*kõigile jõukohane

*nüüd ka pimedas!

Uus eesti rahvussport! Discgolf on rahulik ja haarav tegevus 

peale seiklusmängu, eraldi tegevusena väiksemale pundile 

või osana suurest suvepäevast. Kiirelt õpitavas mängus tuleb 

spets lendavad taldrikud lennutada kaheksal rajal maastikule 

asetatud korvidesse.  Võidab see, kes teeb selleks vähima 

arvu viskeid, nagu golfis ikka. Tõeliselt hasarti tekitav lihtne 

mäng! Eriti äge on mängida pimedal ajal helendavate 

taldrikutega ja valgustatud korvidega!

UUS!

Korralduse tasu 10-le 350€ 
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
Sisaldab km 20%

Korralduse tasu 
3 kuni 6 tunniks 564€
kuni 8 tundi 740€
Sisaldab km 20%

10- ...

1 rada 1h

Suvi, kevad,
sügis

JAH
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Korralduse tasu 
kuni 3 tunniks 520€
kuni 6 tunniks 790€
Sisaldab km 20%

NoEasyDay on reaalsest erioperatsioonist innustust saanud 

meeskonnatöö treening, mille keskmes on meeskonna-

liikmete omavaheline kommunikatsioon. See on ehe 

meeskonnatöö, mitte ainult lõbus ajaviide. Tiimidel tuleb 

piiratud ajaga juhendada oma tiimi luurajaid raadio teel 

leidmaks asukohti tundmatul maastikul. Staap jälgib luurajate 

liikumist suurel ekraanil ja annab neile juhiseid raadioeetri. 

Sõnumite edastamine ja üldine kommunikatsioon 

paraneb selle käigus minutitega!
Korralduse tasu 
ühe staabiga 10–35 inimesele 918€ 
Kahe staabiga 36–70 inimest 1650€
Sisaldab km 20%

*ei sobi lastele

*üllatab ka kogenenud tegijaid

*haarab jäägitult

*parim valik koolituspäeva jätkuks

*ehe meeskonnatreening

*eriti äge pimedal ajal!
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RÄÄTSAMATKAD RABAS

RAHARALLI
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MEESKONNATÖÖ OLÜMPIA

Aardejaht on klassikaline seiklusmäng, milles on vana head 

kompassiga liikumist, nuputamist ja tiimitunnet arendavad 

meeskonnaga koostegemise harjutusi. Aarde leidmiseks 

tuleb vana kangaskaardi, kompassi ja vihjete abil liikuda ja 

nuputada. Kuid teie vastasvõistkonnad himustavad samuti 

aardekirstu ja mängu võitmiseks peate olema nutikad! 

Mäng on rahulik jalutamine, kuid finaalis on kirstu leidmine 

kiire ja  üllatusterohke! Aardejahi seikluses on 

seninägematud uued meeskonnaharjutused!
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Eestis on rabasid nii palju, et väikese autosõiduga satub 

kiirelt ehedasse loodusesse!  Räätsadega saab loodust 

nautida aastaringselt. Peale tööüritust on hea mõte minna 

mõneks tunniks nautima puutumata loodusega raba-

maastikku. Matk kulgeb rahulikus tempos ja hakkama saab 

igaüks, kes jalgsi matkata suudab. Rohkem loodusjutte, kui 

tormamist!  Meie poolt on loodusgiidid, räätsad ja säärised. 

Soovi korral saab matkale lisada juurde rababingo mängu 

või tiimiharjutused, täitsa tasuta!

10 -80

2-3h
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Meeskonnatöö Olümpia on ainult meeskonnaharjutustest 

koosnev üritus, mis toimub kõik ühes kohas, ilma pikalt 

metsas seiklemata. Erinevate meeskonnatöö harjutustega 

pannakse proovile võistkonna sisene suhtlemisefektiivsus ja 

juhtimisoskused. Mängu jooksul need omadused paranevad 

ning võib arvata, et uued oskused suhtlemises ja juhtimises 

tuuakse kindlasti üle ka töökeskkonda. Olümpia 

meeskonnaharjutused on väga lõbusad!

UUS!

Raharalli on suurte gruppide mäng kiiretele, nutikatele ja 

meeskonnavaimuga mängijatele! Selles mängus tuleb tööle 

panna nii pea kui jalad – nagu ikka, kui võisteldakse raha 

pärast! Tegemist on strateegiat ja planeerimist nõudva 

orienteerumismänguga, kus on 4 klassikalist meeskonnatöö 

harjutust. Mängu juhib, näitab kaarti ja annab ülesandeid 

spets mängumasin. Mängu sisu ja eesmärki saab lihtsalt 

muuta ka ürituse teemaga haakuvaks - Kliendiralli, 

Energiaralli,  Safari jne.

AARDEJAHT
*maastikumängude klassika!

*võiduks vaja ka õnne

*ettearvamatu ja põneva finaaliga

Korralduse tasu gruppidele:
kuni 70 osalejat 1290€
71 - 100 osalejat 1460€
101 - 130 osalejat 1640€

Korralduse tasu gruppidele:
kuni 70 osalejat 1290€
71 - 100 osalejat 1460€
101 - 130 osalejat 1640€

Korralduse tasu 10-le 294€ 
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
Sisaldab km 20%

*sport ja tehnoloogia

*mängus 4 lõbusat meeskonnaharjutust

*saab mängida pimedas

Korralduse tasu gruppidele 
8-20 inimest 490 €
21-30 inimest 720€
31-60  inimest 890€
Hind sisaldab km 20%

EI LEIDNUD SOBIVAT? EI TEA MILLIST VALIDA?
Seiklusi on "leti all” veel palju - Seiklusrogain, Tõukekelgumatk, Veesõidukite 

töötuba, Raftiralli, Laeva ehitus, Suusamatk, Rube Goldberg, Müüdimurdjad, 

F1 autod ja palju muud. Küsi lisa ja pakume ideed välja!
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