
 

 

 

 

 

 

 

EKIPATLON 2017 – TEAM BUILDING FESTIVAL ZA PRAVE EKIPE 

12. MAJ 2017 / OREHOV GAJ / 48 EKIP, 12 IZZIVOV, 1 DAN NOREGA DOŽIVETJA 

    

PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Ekipatlon je festival, na katerem praznujemo in 
promoviramo ekipni duh, sodelovanje in povezanost v 
slovenskih podjetjih in organizacijah. Edinstveno 

celodnevno doživetje vključuje tekmovalni del z 
zanimivimi izzivi, ter spremljevalni program z odlično 

hrano, pijačo in nepozabno zabavo. Obljubljamo vam 

veliko zanimivih trenutkov in novih prijateljstev ter 

poslovnih priložnosti. Ambasador dogodka je Klemen 
Bučan, stand-up komik in televizijska osebnost, ki je širši 

javnosti poznan predvsem kot voditelj oddaje Survivor: Na 

robu preživetja v letu 2016. 

    

ZA KAKŠNE EKIPE JE DOGODEK PRIMEREN? 

Za vse ekipe, še posebej pa za: 

1) Visoko energetske ekipe, ki se želijo dodatno povezati 

skozi serijo tekmovalnih izzivov! 

2) Skupine sodelavcev, ki bi rade postale čisto prave 

ekipe. 

3) Skupine sodelavcev, ki uživajo v spopadanju z izzivi 

(ne pozabite na vaša interna športna društva). 

4) Ekipe (ali skupine posameznikov), ki si zaslužijo 

nagrado za uspešno delo v prvem četrtletju 2017 (pokličite nas za svetovanje, kako 

zapeljati postopek izbora posameznikov). 

5) Ekipatlon je krasna priložnost za manjša podjetja, ki sicer nimajo možnosti udeležbe na 

vrhunskem team building programu, saj so pri slednjem vstopni stroški lahko visoki. 

6) Podjetja, ki bi rada pokazala, da so »kul« zaposlovalec. V tem primeru priporočamo, da se 

pozanimate tudi o sponzorskih paketih. (V primeru generalnega ali zlatega pokroviteljstva 

vam priprada en rekvizit za izziv, ki ga oblikujemo glede na vaš CGP ali produkt/storitev). 

    

    

    



 

POTEK TEKMOVANJA 

Na EKIPATLON se prijavijo ekipe od 4 do 8 oseb. Na vsakem izzivu se pomerijo samo 4 

posamezniki, ki jih predhodno določijo ekipe same, 4 člani ekipe pa počivajo, navijajo oziroma se 

pripravljajo na naslednji izziv. 

Dogodka se lahko udeležijo tudi 4 dodatni podporniki, ki nimajo statusa tekmovalca.  

Ves čas dogodka vas bomo razvajali z dobro hrano in pijačo. Poskrbeli bomo tudi za glasbeno 
skupino. 

KAKŠNI IZZIVI VAS ČAKAJO? 

V prvi vrsti so izzivi ekipni – zahtevajo sodelovanje vseh 

posameznikov pri opravljanju preizkusa. Potrebne so 

raznolike veščine – spretnostne, mentalne in fizične. 

Fizična pripravljenost posameznikov ni zanemarljiva, a 

vsekakor ni najpomembnejša za zmago! 

 

VAŠA INVESTICIJA 

Prijavnina – 600€ + DDV na ekipo  

(vključuje celostno doživetje, tekmovanje, vodo, majice za tekmovalce) 

Catering – 60€ + DDV na osebo  

(vključuje zajtrk, kosilo, prigrizke, BBQ večerjo, 5 pijač) 

Izračun za ekipo 8 oseb = 1.080€ + DDV 

ZA PLAČILO PRIJAVNINE DO 14. 2. VAM PODARIMO 10 % POPUST. 

Na vsa vprašanja in pobude vam z veseljem odgovorimo na sestanku, kjer vam tudi podrobneje 

predstavimo Ekipatlon 2017 in organizatorja dogodka ter hišno team building agencijo 

TeamBuildingLab. Prepričani smo, da nas čakajo nepozabna doživetja! 

Dosegljivi smo na e-mail naslovu sandra@orehovgaj.si ali telefonski številki 041 904 206 

(Sandra). 

Se vidimo na Ekipatlonu! 

 

Sandra Zidar,  vodja prodaje Skupine Orehov gaj 

 

 

 

 

Partnerja dogodka: 

        


