Tolkkilan kartano

FENIXOHJELMAPALVELUTOY
Aktiviteetit sisätiloissa ja viihteelliset iltaohjelmat.

Team Challenge
Juonnettu kokonaisuus, joka soveltuu mainiosti virkistäväksi ja tiimihenkeä kohottavaksi ohjelmanumeroksi esimerkiksi kokouspäivän
päätteeksi. Teemaan sopiva taustamusiikki siivittää tunnelmaa joukkueiden kisatessa leikkimielellä toisiaan vastaan ja voittajajoukkue
palkitaan juhlallisin menoin kilpailun päätteeksi. (Palkinto ei sis. hintaan, tämä ryhmäkohtaisesti.)
Pelit ovat kaikille sopivia, lajeina mm. speed stacks, domino, klask, visionary, spagettitorni, pöytäcurling ja dutch shuffle board.
Kesto 1 -2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko Tolkkilassa 10 -50 hlö. Hinta 750 eur / 10 hlö + 45 eur / lisählöt + alv 24%

Sisäliikunta
Varaa ryhmällesi rentouttava tuokio kokouspäivän lomaan tai vauhdikkaampi liikuntatuokio päivän päätteeksi.
Dynaaminen venyttely & rentoutus, jooga, foam roller, keppijumppa, hiit, cross circuit –kuntopiiri…
Kesto 30 min - 1 tuntia. Ryhmäkoko käytettävissä olevan tilan mukaan. Hinta 250 – 450 eur + alv 10 % / ryhmä

Luova workshop
Rentouttavaa ja luovaa käsillä tekemistä! Luova workshop toimii kuin mindfulness –harjoitus; auttaa keskittymään, vie ajatukset pois
arjen kiireistä ja lopputuloksena saat mukaasi oman persoonallisen luomuksesi. Aiheena esim. unisiepparit, kynttilät tai makramee.
Kesto 1-1,5 tuntia. Suositus max 20 hlö kerralla. Hinta alkaen 450 eur / ryhmä + materiaalit 20 eur / hlö + alv 24 %

Ketjureaktio
Yhteistyössä on voimaa! Ketjureaktiossa koko ryhmän yhteisenä tavoitteena on rakentaa mahdollisimman näyttävä ja suuri dominorata.
Ohjelman hienointa antia on yhdessä tekeminen; suunnittelu, rakentaminen, epäonnistumiset ja riemukkaat onnistumiset. Mitä mainioin
valinta siis ryhmäytymisen tueksi ja tiimipäivien yhteiseksi ohjelmaksi!
Kesto 1 – 1,5 tuntia. Hinta 750 eur / 10 hlö + 25 eur / lisählöt + alv 24 %
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Casino Royale
Viihteellinen, juonnettu Casino Royale tuo iltaanne tuulahduksen Las Vegasia!
Aiempaa kokemusta peleistä ei tarvita, eikä oikea rahakaan vaihda omistajaa. Juonnetun ohjelman päätteeksi onnekkaimmat
ja ehkäpä lucky looserikin palkitaan. Casino Royale -ohjelma soveltuu mainiosti myös esim. Bond tai Salakapakka -teemoihin. Voit
myös varata vain yksittäisiä pelipöytiä muun iltaohjelman oheen. Iltaan sisältyy myös teemaan sopiva taustamusiikki ja värivalaistus.
Ohjelman suosituskesto 2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko Tolkkilassa 30 – 70 hlö.
Hinta alk. 2850 € / 3 pelipöydän juonnettu kokonaisuus + lisäpöydät 850 eur + alv 10- 24%

Pop up Bingo
Pop Up Bingo tuo iltaanne musikaalisen tuulahduksen maailmalta ja nostattaa tunnelman taatusti kattoon! Perinteiset numerot on
korvattu pätkillä kaikkien tuntemia pop-hittejä, joita voi äityä hyräilemään, laulamaan ja tanssimaankin ihan sydämensä kyllyydestä!
Kesto 1-1,5 tuntia. Hinta alk. 750 eur / 10 hlö + 25 eur / lisählöt + alv 10 - 24 %

Lounge Games
Rentohenkinen ja vapaamuotoinen illanvietto tyylikkäiden ja herrasmiesmäisten pelien parissa. Valitse mieluisa kokonaisuus:
pelipöytä valinnan mukaan (esim. Black Jack), laser screen ammunta (esim. sorsanmetsästys), PS ralli (2 ajotuolia, iso screen), WII
mäkihyppy, pöytäcurling sekä dutch shuffle board.
Kesto 1-2 tuntia. Hinta muodostuu valitun kokonaisuuden mukaan.
Esim. laser screen shooting, PS ralli & shuffle board yht. 1650 eur + alv 24 %
Huom. myös yksittäisiä pelejä varattavissa iltatapahtumiin alkaen 650 eur + alv 24 %

Shuffle Board – turnaus
Viihdyttävä ja mukaansatempaava Shuffle Board – turnaus sopii mainiosti rentohenkiseksi iltaohjelmaksi seurustelun lomaan.
Kesto noin 1-1,5 tuntia. Hinta 650 eur / + alv 24 %
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After Ski / Winter Indoor Olympics
Nyt on aika kaivaa neonväriset toppatakit kaapin perältä ja nostaa skimbalasit otsalle!
After Ski on juonnettu illanvietto, jossa varpaat sulaa ja minttukaakao höyryää! Alppioppaamme opastavat osallistujat talvilajien
pariin, siististi sisätiloissa! Mukana mm. mäkihyppy, pöytäcurling, pöytälätkä, PS talviralli (2 ajotuolia, iso screen), legendaarinen
Jägerpong sekä hulvatonta WII pujottelua…
Illan kruunaa talviteeman mukainen rekvisiitta tekokuusineen ja lumipalloineen, pukeutuminen, ruokailu ja bilebändi värivaloineen
ja asuineen.
Suosituskesto noin 2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko Tolkkilassa max 50 hlö.
Hinta juonnetulle After Ski -ohjelmalle alkaen 2950 eur + alv 0-24 % Kokonaishinta muodostuu valitun kokonaisuuden mukaan.
Huom. myös yksittäisiä pelipisteitä varattavissa alk. 750 eur + alv 24%

Texas Hold´em Pokerikoulu
Opi maailman suosituimman pokeripelin salaisuudet ja bluffaa itsesi huipulle! Tyylikkään peli-illan aikana tutustumme Texas
Hold´em pokerin sääntöihin ja perusstrategioihin. Sopii mainiosti viihdyttäväksi illanvietoksi.
Suosituskesto 1,5 - 2 tuntia. Max 10 pelaajaa / pöytä.
Hinta alkaen 850 eur / pöytä 3 ensimmäistä pöytää + 750 eur / seuraavat pöydät + alv 24 %

Laser Screen Shooting
Laser Screen Shooting sopii mainiosti viihdyttäväksi ja näyttäväksi oheisohjelmaksi esim. muun illanvieton yhteyteen.
Useita erilaisia teemoja, esim. sorsanmetsästys. Joko yksin tai yhdistettynä muihin sisäaktiviteetteihin.
Kesto 1-2 tuntia. Hinta alkaen 750 eur + alv 24 %

Muut teemat
Villilänsi, Bond, Hollywood, Star Wars, Karibia, Love Boat, Salakapakka, Sirkus…
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Hinnat sisältävät aina valmistelutyöt, matkakulut, laadukkaat aktiviteetit ja tarvittavat välineet, ammattitaitoiset ohjaajat, mahdollisen juonnon,
oheisohjelmassa tarvittavan äänentoiston, taustamusiikin, luvat ja valaistuksen sekä toiminnanvastuuvakuutuksen.
OHJELMAPALVELUIDEN PERUUTUS- JA MAKSUEHDOT:
Jos tarjouksen ja näiden yleisten peruutus- ja maksuehtojen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan tapahtumakohtaisen tarjouksen ehtoja.
Peruutusehdot
Ehdot astuvat voimaan tarjouksen hyväksymisestä kirjallisesti tai suullisesti. Peruutusehtojen maksuperusteena pidetään tarjouksen loppusummaa tai tarjouksessa mainittua henkilömäärää jos tarjouksen
hinta on henkilömäärään sidottu. Peruutusmaksuun sisällytetään loppusumman lisäksi myös mahdolliset lisäpalvelut, jotka perushinnan päälle on vahvistettu.
Peruutusmaksu on 50 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 30 vrk tapahtumapäivästä.
Peruutusmaksu on 80 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 15 vrk tapahtumapäivästä.
Peruutusmaksu on 100 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 7 vrk tapahtumapäivästä.
Maksuehdot
Laskutus tapahtuu tapahtumapäivän jälkeen 7-14 pv:n maksuajalla tai sopimuksen mukaan. Huomautukset on tehtävä 7 pv:n kuluessa ohjelmapäivästä. Maksumuistutuskulut 5 eur.

Jos tarjouksen hinta on sidottu henkilömäärään, laskutusperusteena toimii vähintään 7 pv ennen tapahtumaa vahvistettu osallistujamäärä.
Muuta huomioitavaa
Osallistujilla toivomme olevan voimassa olevan tapaturmavakuutuksen. Turvalliseen toimintaan ohjaajamme antavat aktiviteettikohtaiset ohjeistukset, joiden kuulemisesta ja ymmärtämisestä toivomme
myös asiakkaan itsensä huolehtivan. Saadun ohjeistuksen noudattaminen on osallistujan vastuulla. Fenix Ohjelmapalvelut Oy:llä (Y 2093370-5) on lainmukainen toiminnanvastuuvakuutus. Jokaiseen
tapahtumaan tehdään turvallisuusasiakirja, joka pyydettäessä toimitetaan myös asiakkaalle. Toivomme tilaajan / yhteyshenkilön välittävän riittävästi infoa osallistujille varatusta oheisohjelmasta
etukäteen. Näin varmistamme kaikille onnistuneen tapahtuman.

Yleiset toimitus-ja peruutusehdot
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Ota yhteyttä!
Fenix Ohjelmapalvelut Oy
044 5919 799 / 040 5261 261
info@fenixohjelmapalvelut.fi
www.fenixohjelmapalvelut.fi
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