LEG DIG KLOG
- samarbejde, kommunikation,
personlig gennemslagskraft og gode grin

VARIGHED: CA. 2 TIMER
ANTAL DELTAGERE: 10 - 200
PRIS: KR. 5.250 + 250 PR. DELTAGER
Vi kan også tilrettelægge længere eller kortere variationer.
VIL I VIDE MERE
Ønsker I at vide mere om, hvordan vi kan skræddersy øvelserne til jeres
event, så kontakt Sonja Søe Bergmann:
Telefon 49 28 09 65
Mail: ssb@cefal.dk.

Gl. Hellebækvej 70
3000 Helsingør
4929 0900
info@cefal.dk

HAR I BRUG FOR ET UNDERHOLDENDE
ELEMENT ELLER ØNSKER I AT STYRKE
DELTAGERNES UDBYTTE AF JERES
ARRANGEMENT?
SÅ HAR CENTER FOR ARBEJDSLIV & LÆRING SVARET!

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
VANDSTYLTER - transporter vand på
stylter.

HVAD KAN VI TILBYDE?
Hvis I ønsker at...
...styrke samarbejdet...
...sætte fokus på kommunikation...
...lære hinanden at kende...
...øge læringen...
...skabe en icebreaker...
...for et team eller en større gruppe, så
tilbyder vi aktiviteter og øvelser til jer.
Sammen finder vi et koncept, der passer
lige til jeres deltagere og vi sørger for at
alle kan være med.
Øvelserne afholdes i vores fantastiske
omgivelser på Konventum i Helsingør,
hvor vi udendørs har skov, græsarealer
og strand mens vi indendørs kan byde på
arkitektur og kunst på højeste plan.

FLYVENDE ÆG - Transporter æg ned ved
hjælp af snor, balloner, tape.
BAMBUSBOLD - Holdet skal flytte bold
ved hjælp af 6 bambuspinde.
FÆLLESSKI - Se hvor langt holdet kan
komme på fællesski uden at tale sammen.
HUNDESNOR - Se hvor mange søm der
kan indsamles ved hjælp af hundesnore
- uden at røre jorden.
RADIOBILER - Holdet deles i 2, hvor 1
person skal guides igennem banen med
bind for øjnene ved hjælp af selvvalgte
lyde - ingen ord.
JAGTEN PÅ ? - En skattejagt hvor du er
med til at definere hvad deltagerne er
på jagt efter. Fx ”Jagten på strategier”,
”Jagten på samarbejde” osv.

