


YELLOW POINT SPOL. S R. O. 

Naší činností je realizace teambuildingových, vzdělávacích,

zábavných, sportovních a adrenalinových programů, přes

firemní večírky, party a catering. Akci zajistíme kompletně

„na klíč“ nebo dodáme dílčí služby dle požadavků.

Naše silné stránky

Specialista na outdoor programy

Kreativní a tvůrčí řešení, pestrá skladba aktivit

Zkušený tým

Flexibilita a krizové řízení

Individuální přístup

Vlastní zázemí

Až 6 000 

účastníků 

ročně

Více než

3 000 

realizovaných 

akcí 

19 let

na trhu



VZDĚLÁVÁNÍ       

A ROZVOJ

KOMPLETNÍ NABÍDKA EVENTŮ

TOP A VIP 

AKCE

Zážitkové 

vzdělávání

Týmový koučink

Consulting

AC a DC

Nadstandardní 

péče

Exkluzivní zážitky

Spolupráce

Sdílené zážitky

Motivační příběhy

Lektorský servis

TEAMBUILDING   

A TEAMSPIRIT

Zábava

Příjemné zážitky

Relaxace

Sport a adrenalin

FUN A 

SPORTOVNÍ 

AKCE

Family time

Dětský den

Interní komunikace

Odpovědná firma

FAMILY DAYS 

A FIREMNÍ DNY

Komplexní služby

Ověřené lokality

Catering

Poradenství

A další…

PRODUKČNÍ 

SERVIS

Nabídka 

programů na

www.ypoint.cz/

firemni-akce

http://www.ypoint.cz/firemni-akce


ÚVODNÍ INFORMACE 

PROGRAMY PRO SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ

Program

Preferovaný datum/dny v týdnu

Předběžný harmonogram

(outdoor/školení, teambulding)

Cíle a zaměření programu (soutěž x spolupráce

– společný cíl, stmelení kolektivu, začlenění

nových zaměstnanců, aj.)

Specifika skupiny, omezení

(věk, pohlaví, pozice)

Předchozí absolvované programy/aktivity

Večerní a doprovodný program

Jazyk nabídky (v případě AJ/event. jiné)

Cenový limit (pokud je stanovený, orientačně)

Další služby

Fotografie /video

Úrazové připojištění

Trofej, dárky pro účastníky, označení týmů,

diplomy a pod…

Pozvánka

Uvítací karty

Certifikát

Požadavky na speciální materiál

Termín zaslání nabídky

Představujeme Vám příklady programů, které se svým průběhem výborně hodí pro realizaci v areálu

Safari Parku ve Dvoře Králové a jeho okolí. V případě zájmu o vytvoření nabídky přesně na míru pro Vás,

prosíme o doplnění následujících informací, podle kterých vám vytvoříme ideální nabídku.



SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ

MOŽNOSTI REALIZACE

Areál nabízí exkluzivní prostory pro realizaci Vaší firemní

akci v průběhu celého roku.

V hlavní sezóně (cca duben – říjen) je možné využít prostory

Safari Parku včetně všech zastřešených pavilonů a pěšího

Safari.

V mimosezóně (po přemístění zvěře z venkovního Safari

do přezimovacích pavilonů), lze využít i rozsáhlé prostory,

které jsou běžně nepřístupné a připravit tak zcela ojedinělý

program, třeba s využitím čtyřkolek či koloběžek.

Některé z níže uvedených programů jsou připraveny

s legendou – příběhem, který dodá zajímavou dějovou linku

a vtáhne účastníky nenásilně do programu.

Celý program je možné realizovat volnou, zážitkovou

formou, ale i soutěžně (mezi týmy i jednotlivými účastníky).

Součástí programu může být i občerstvení, které zajistíme

ve spolupráci se Safari Gastro.



JUMANJI + ACE VENTURA

SAFARI PARK PROGRAMY V LEGENDĚ I.

Jumanji

Vstupte do hry JUMANJI a prozkoumejte svět plný nástrah, překvapení

a nečekaných úkolů přímo v prostorách Safari Parku. Účastníci rozdělení

do týmů se stávají součástí hry a jejím úkolem je vrátit se společně do reality,

tj. překonat všechny překážky. Připravena je stezka po Safari Parku plná

týmových aktivit i speciálních úkolů a prohlídek (tzv. zadními vrátky).

Ace Ventura

Detektiv proslulý svým osobitým jednáním a projevem, přijíždí do Dvorského

Safari Parku vyřešit záhadu ztraceného pštrosího vejce z Ptačího pavilonu.

Program zahájí scénka, při níž Ace Ventura začne podrobně líčit události

posledních dní. Čeká na Vás jedinečný program plný detektivního pátrání,

komunikace s podezřelými, vyjednávání, zajímavých úkolů i zábavných situací.

Realizace celoročně.



QR GEOEXIT + MISSION IMPOSSIBLE + STRATEGICKÁ HRA

SAFARI PARK PROGRAMY V LEGENDĚ II.

QR geoexit

Program kombinující geocaching, QR kódy, prvky únikové hry, týmové úkoly

a zdravý pohyb v přírodě. Účastníci pátrají po tzv. caché ukrytých v okolí, k nimž

se dostanou pomocí souřadnice. K putování je zapotřebí chytrý telefon, pomocí

kterého si účastníci načtou QR kódy rozmístěné po trase. Další postup cesty

se odkrývá s každým novým QR kódem, případně po vyřešení úkolu.

Mission Impossible

Cílem programu je získání tajného kódu, který účastníkům umožní otevření

„trezoru“. Tajný kód je složen z částí, které jsou důvtipně schovány

a „zakódovány“ do tzv. schránek (týmových aktivit, hlavolamů či jiných

technických úkolů). Účastníci mají k dispozici centrální stanoviště, odkud řídí

svůj postup. Tým/y účastníků se průběžně dělí dle potřeby do akčních skupin.

Strategická hra

Úkolem programu je vytvořit fiktivní výrobní společnost, skládající ze tří složek

(továrna, personální zajištění a obchod) a jako tým získat o nejvíce bodů.

Účastníci jsou rozděleni do týmů, mají k dispozici mapu s umístění kartiček

(složky společnosti). Každá část společnosti (pozemky, dělníci aj.) má v průběhu

roku jinou bodovou hodnotu. Program lze upravit na požadovaný typ firmy (např.

pojišťovna, realitní kancelář, reklamní agentura, banka, IT apod.).

Realizace celoročně.



WARRIOR GAMES + EXPEDICE NAPŘÍČ AFRIKOU

SAFARI PARK PROGRAMY V LEGENDĚ III.

Warrior Games

Safari Park Warrior Games je speciální edice souboje týmů, které během závodu

překonávají fyzické, logické a konstrukční týmové výzvy rozmístěné na trati.

Součástí je stylové slavnostní zahájení i vyhlášením vítězů a pocta poraženým.

Soutěžící týmy v daných intervalech absolvují trať s překážkami. Pro ty

účastníky, kteří již mají splněno nebo naopak čekají na svůj start, je v depu

připraveno občerstvení, hudba a další doprovodný program.

Expedice napříč Afrikou

Akční a kreativní program ze světa cestovatelských expedicí, ve kterém platí,

že důležitá je nejen souhra a spolupráce celého týmu. Účastníci se po rozdělení

do týmů stávají členy expedičního týmu. Úkolem je v průběhu programu získat

potřebný materiál, zkonstruovat vozidlo a úspěšně absolvovat expedici skrz

Safari. Program se skládá z několika fází včetně plnění týmových úkolů

a získávání materiálu, konstrukce a závěrečného závodu expedičních vozů.

Realizace v mimosezóně – využití prostor Safari.



LANOVÉ AKTIVITY PARK KATIKA MITI

PROGRAM V SAFARI PARKU

Lanový park KATIKA MITI – užijte si výhled na zvířata z ptačí perspektivy

v jedinečném lanovém parku, který je součástí areálu Safari Parku Dvůr

Králové. Na začátku Vás oblékneme do celotělového sedáku a naučíme,

jak se jistit a používat veškeré pomůcky. Park je jištěn ferratovým

systémem, má 24 překážek různé obtížnosti, z toho 4 lanovky, 2 barmské

mosty, 3 vertikální žebříky ve výšce 1 – 10 metrů. Průchod celého parku

trvá klientovi 0,5 – 1,5 hodiny v závislosti na jeho zdatnosti.

Standardně otevřeno: květen – říjen.

Možnost realizace v mimosezóně:

Přemostění – jízda na kladce v celotělovém úvazku. Aktivita bude

postavena v prostorách Safari (ilustrační foto).

Slaňování – pod dohledem profesionálního instruktora si budete moci 

slanit například z mostu.



ČTYŘKOLKY, KOLOBĚŽKY, MTB VÝLETY, PAINTBALL

PROGRAM V OKOLÍ SAFARI PARKU I.

Nejen Safari Park nabízí prostory k uspořádání různých aktivit, ale i

nedaleké okolí areálu.

Výlet na terénních čtyřkolkách – k dispozici může být až 8 ks čtyřkolek,

na kterých se účastníci za doprovodu instruktorů vydávají na cestu po

asfaltových, polních i lesních cestách v okolí Dvora Králové. Řidič

čtyřkolky musí mít řidičské oprávnění na osobní automobil, čtyřkolky

jsou dvoumístné. V mimosezoně možnost realizace v prostorách Safari.

Elektrické koloběžky – objevujte nové možnosti pohybu. Na elektrické

koloběžce máte k dispozici dojezd až 85 km čistě na elektřinu. Můžete

objevovat Dvůr Králové a jeho široké okolí během celodenních výletů.

K dispozici je 10 strojů. V mimosezoně možnost realizace v prostorách

Safari.

Výlet na horských kolech či silničních koloběžkách – výlet do okolí Dvora

Králové s průvodcem. V mimosezoně možnost využití v prostorách Safari.

Paintball – každý z účastníků je vybaven oblečením, maskou

s ochrannými brýlemi, rukavicemi a zbraní s kuličkami.

Realizace celoročně.



ALCHYMISTÉ NA KUKSU A KÁMEN MUDRCŮ

PROGRAM V OKOLÍ SAFARI PARKU II.

Program se odehrává v jedinečném prostředí zrekonstruovaného

Hospitalu v Kuksu. Součástí programu též prohlídka Hospitalu v rámci

nabízených prohlídkových okruhů.

Historie výroby léků – Instalace Českého farmaceutického muzea

zvaná „Z apatyky do fabriky“ od ruční po průmyslovou výrobu

Základní prohlídkový okruh Hospitalem – historie a stavba Hospitalu

Historie lékáren – kouzlo a vývoj lékáren od baroka do 20. století

Speciality programu

Týmový program v nádherné lokalitě

Kombinace zajímavých naučných aktivit (bylinky, koření, historie)

a zábavy (alchymistické týmové úkoly)

Celodenní akce s návštěvou Braunova Betléma – unikátní sochařská

rezervace je špičkou evropského baroka v plenéru.

TIP: spojte program s vyjížďkou na kánoích po Labi v úseku Dvůr Králové

– Kuks. Délka úseku cca 8 km.

Realizace celoročně.



FILMOTÉKA + EXIT GAME

INDOOROVÝ / VEČERNÍ PROGRAM

Filmotéka

Zábavný program stříbrného plátna plný hvězdných aktivit, které vtáhnou

účastníky do světa filmů česko-slovenské i světové kinematografie.

Program je koncipován jako soutěž týmů s cílem co nejlépe obstát

v připravených úkolech. Závěrečné vyvrcholení programu v podobě

Videostopu s dvojníkem Rosáka.

Exit game

Exit Game je interaktivní logická hra. Program klade nároky na aktivní

zapojení všech účastníků, pozornost a logické myšlení. Jedná se o krátký

a intenzivní programový blok pro tým/y účastníků, jejichž úkolem je

během stanoveného časového úseku zjistit heslo pro otevření trezoru.

Lokalita a prostor jsou variabilní. Optimální počet účastníků je do 12 osob.

Program je možné upravit na větší počet osob/týmů.

TIP: Možnost úpravy hlavního tématu/cíle hry pro účely skupiny. Např.

zaměření na kreativní úkoly, technická zadání, role, vyjednávání apod.

Realizace celoročně.



TÝMOVÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE

PROGRAM V SAFARI PARKU I OKOLÍ

Střelecké disciplíny
Pohybové 

a technické úkoly

Komunikace 

a spolupráce
Vědomosti a logika 



V rámci programu zajistíme uvítací karty pro účastníky, pozvánku v elektronické

podobě, programové týmové karty a mapy, diplomy a ceny pro vítěze, občerstvení

a další.

Po dobu trvání programu doporučujeme přítomnost fotografa nebo/a

kameramana, který akci zdokumentuje a foto/video poskytne k dalšímu

použití. Součástí akce může být slideshow fotografií.

Aktivity zajišťuje dle potřeby jeden či více profesionálních instruktorů. Využíváme

pravidelně kontrolovaný certifikovaný materiál. Pro provoz nabízených aktivit je

naše firma pojištěna na škody způsobené třetím osobám. Nabízíme dále sjednání

jednorázového úrazového připojištění účastníků akce.

Zajistíme dle dohody tematické dárky.

Např. Krkonošskou medovinu, multifunkční šátky

s logem firmy, čelovky, trekové hůlky, lékárničku aj.

DALŠÍ SLUŽBY

Dárky pro 

účastníky

Zabezpečení 

a připojištění

Kompletní 

produkční 

zajištění

Foto/video
a 

slideshow



Web: www.yellow-point.cz/firemni-akce

Mail: info@ypoint.cz

GSM: +420 604 505 288

http://www.yellow-point.cz/firemni-akce
mailto:info@ypoint.cz

