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Nasze szkolenia poprawiają 
komunikację w zespole, integrują 
i pozwalają rozwijać indywidualne 

umiejętności każdego 
z uczestników.

Tworzymy profesjonalne szkolenia
team buildingowe, które zamienią

Państwa wyjazd integracyjny 
w intensywny proces budowania

zespołu.



rozładowanie nagromadzonej energii,

obserwację samego siebie w różnych 
sytuacjach zadaniowych 

ćwiczenie komunikacji

poznanie ludzi z pracy, w sytuacji innej 

odświeżenie relacji, budowanie integracji

     

     w tym nadmiaru stresu

     niż zawodowej

Wyjazd ma na celu:



zorganizowanych zajęć survivalowych

gier terenowych, których scenariusz jest
dostosowany do założonych celów
szkoleniowych

nocnego wyjścia w góry z przewodnikiem

warsztatów prowadzonych formą
mentoringu i coachingu grupowego

W programie wyjazdu uczestnicy 
korzystać będą z:
    



Aplikacja "Tropimy",
 jest do pobrania ze sklepu 
Google Play 

Do stworzenia gry terenowej, 
wykorzystujemy naszą autorską 
aplikację TROPIMY.

mamy pełną dowolność w stworzeniu
scenariusza takiej gry

gry mogą mieć początek lub koniec 

taka forma gry to niezapomniane
emocje, nauka połączona z dobrą
zabawą i aktywne spędzanie czasu 

     w konkretnych lokalizacjach, polegać 
     na szukaniu kodów QR i rozwiązywaniu     
     zadań

     na świeżym powietrzu



 
I dzień : przyjazd, zakwaterowanie, zajęcia 

survivalowe, kolacja.
 

II dzień : śniadanie, gra terenowa z 
podziałem na zespoły i zadania, obiad, 

warsztat, nocne wyjście w góry.
 

III dzień: śniadanie, warsztat, obiad, 
kontynuacja i podsumowanie warsztatu, 

zakończenie.
 

Miejsce pobytu: Pensjonat 
(na wyłączność grupy) z rozległym 

terenem, w obszarze górskim.
 
 

Wyjazd szkoleniowy 
przewidziany jest na 3 dni 



Dla kogo jest team building?

dla zespołów rozproszonych

dla pracowników pracujących zdalnie

dla już zintegrowanych zespołów, jako 
forma firmowej rekreacji

dla małych i średnich firm

dla grup pracowników do 25 osób



Kadra prowadząca:

Tomasz Garpiel

przewodnik sudecki, 
geograf

@Pan Przewodnik
 

podróżnik, 
przewodnik

@Podróże Pana Szpaka
 

Piotr Czyszpak Tomasz Deroń

przewodnik 
sudecki

@Deronimo na Camino
 

trener, menedżer, doradca 
zawodowy, mediator

@LinkedIn
 

Anna Czajowska-
Garpiel

https://www.facebook.com/panprzewodnik.sudecki
https://www.facebook.com/SzpakowskiPodroznik
https://www.facebook.com/SzpakowskiPodroznik
https://www.facebook.com/DeronimoPl
https://www.facebook.com/DeronimoPl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjft52R59n2AhWProsKHf5ICwkQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fpl.linkedin.com%2Fin%2Fanna-czajowska-garpiel-a812261b8&usg=AOvVaw2PRuxSOTb8rEHAlpFMCJMj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjft52R59n2AhWProsKHf5ICwkQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fpl.linkedin.com%2Fin%2Fanna-czajowska-garpiel-a812261b8&usg=AOvVaw2PRuxSOTb8rEHAlpFMCJMj
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