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Talviajan aktiviteetit ryhmille.

Tolkkilan kartano
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Lupauksemme
✓ Viimeistelty ja ammattitaitoinen toteutus

✓ Laadukas aktiviteettikalusto 

✓ Varaohjelmatakuu huonon sään varalle

✓ Kestävän kehityksen toimintamalli

✓ ”Kaikki yhdestä luukusta” 



TREY
research

Luonto-ja terveysliikunta

Tolkkilan kartanon upea luontoympäristö mahdollistaa monipuoliset liikuntalajit ryhmällenne ympäri vuoden! 
Valitse mieluisa lajikokonaisuus – tunnin happihyppely tai yrityksen talvipäivän lajit - kaikki järjestyvät! 
Hinta muodostuu lajimäärän, keston, ryhmäkoon ja valittujen lajien mukaan.

Hinnat + alv 10 %. Kesto 1-2 tuntia. Ryhmäkoko lajista riippuen, noin max. 20 hlö / laji. Kysy erillinen tarjous pidempikestoiselle 
ja usean lajin kokonaisuudelle. Esim. 50 hlö, 2 tuntia, fatbiket, lumikengät ja lumisähly, yht. 45 eur / hlö + alv 10 %

Fatbiket –suosittu retki leveärenkaisilla pyörillä, helppo reitti maalaismaisemissa 550 eur / 10 hlö + 45 eur / lisählö 

Lumikenkäretki – leppoisaa ulkoilua upeassa talviluonnossa 550 eur / 10 hlö + 45 eur / lisählö

OAC liukulumikengät – uusi kotimainen laji, kokeile ja ihastu!    550 eur / 10 hlö + 45 eur / lisählö

Fast Scoop – vauhdikas uusi suomalainen joukkuepeli, kourumailat, pehmeä pallo 450 eur / max 20 hlö

Cross Circuit – kuntopiiri, toiminnallisia ja monipuolisia liikkeitä koko keholle 350 eur / max 20 hlö

Ohjattu sauvakävely – reipashenkinen kävelyretki 350 eur / max 20 hlö + 15 eur / lisählöt 

Lumisähly – vauhdikas talvilaji joukkueittain 450 eur / max 20 hlö 

Ultimate – tavoitteena joukkueella saada kuljetettua frisbee vastustajan maaliin 450 eur / max 20 hlö

Sisätiloissa mm: 
Dynaaminen venyttely & rentoutus – aloita aamu virkistävällä tuokiolla! 350 eur / max 20 hlö
Foam roller, rentoutustuokiot, jumpat, cross circuit, hiit… 350 – 450 eur
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Ilon täyteiset seikkailut ja tiimiohjelmat

Amazing Race Jr
Suuren suosion saavuttanut liikunnallinen ja yhteishenkeä vahvistava seikkailu, jossa joukkueiden tavoitteena on löytää maali
ja selviytyä sinne ensimmäisenä. Kilpailun aikana tiimit kohtaavat niin kassakaappeja kuin lukittuja salkkujakin, arvoituksia, kätköjä 
ja hauskoja tiimitehtäviä. Kirjallisen kilpailumateriaalin lisäksi joukkueilla on käytössään mm. kamerat ja gps:t. Suuremmille ryhmille 
toteutettavissa myös ns. rogaining- toteutuksella, jossa joukkueiden tavoitteena on kerätä mahdollisimman suuri pistepotti tehtäviä 
suorittamalla. 
Ohjelman toteutus kartanon lähiympäristössä ja pihapiirissä (aloitus sisätiloissa).
Suosituskesto 2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 10 - 100 hlö.  Hinta 950 eur / 10 hlö + 45  eur / lisählöt + alv 24%   

Lumiturnajaiset
Lumiturnajaiset on vauhdikas ja rentohenkinen tiimikilpailu, jossa talviset aktiviteetit karistavat hauskasti arjen tomut mennessään. 
Turnajaisissa ei tarvita erityistä liikunnallisuutta. Iloinen mieli ja pilke silmäkulmassa riittää! Lajeina lumitilanteen mukaan mm. 
lumisähly, tiimihiihto, potkukelkkaviesti, frisbeetaistelu, lämärikisa jne. 
Kisailun lomaan sopii hyvin nuotiotulet tunnelmaa luomaan sekä lämmin juoma.
Kesto 1 -2 tuntia, suositeltava ryhmäkoko 10 -100 hlö. 
Hinta 850 eur / 10 hlö + 45 eur / lisählöt + alv 24% 

Tolkkila Adventure Track
Adventure Track on huumoripitoinen ja liikunnallinen pientiimeissä suoritettava reippailu, jossa joukkueet suunnistavat ja suorittavat 
tehtäviä tableteille ilmestyvien ohjeiden mukaan. Eniten pisteitä tehtävistä kerännyt joukkue luonnollisestikin voittaa! 
Tehtävät ovat pääasiassa monivalintakysymyksiä, valokuvaustehtäviä, arvoituksia, tiimitehtäviä ja ongelmanratkaisua. Kaikki 
pärjäävät mukana! Seikkailun peruspaketin sisältö on valmiiksi rakennettu toimiva kokonaisuus, mutta tehtävien sisältöä voidaan 
muokata myös ryhmän toiveiden mukaan (yrityksen omat kysymykset). Ohjelma on helposti yhdistettävissä esim. koulutuspäivään. 
Kokonaiskesto 1-2 tuntia. Ryhmäkoko 2-20 tiimiä (suos. 3 hlö / tiimi).  
Hinta alk. 650 eur / 10 hlö + 30 eur / lisählöt + alv 24 %
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Yleiset  toimitus-ja peruutusehdot

Aktiviteettihinnat sisältävät aina valmistelutyöt, matkakulut, laadukkaat aktiviteetit ja tarvittavat varusteet (esim. kypärät), ammattitaitoiset ohjaajat, 
mahdollisen juonnon, tarvittavan äänentoiston, valaistuksen ja luvat 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
Sääolot eivät ole ulko-ohjelman peruutusperuste muuten, kuin järjestäjän toimesta. Jos luonnonolot tekevät sovitun ohjelman järjestämisen mahdottomaksi tai vaaralliseksi, on järjestäjällä oikeus 
peruuttaa ohjelma. Tällöin peruutusmaksu on 0 eur. Varaohjelmista neuvotellaan erikseen ja niiden laskutuksessa sovelletaan erillisiä, tapauskohtaisia ehtoja.
Alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena osallistuminen ulko-ohjelmiin on turvallisuussyistä kielletty. Järjestäjällä on oikeus korvauksetta evätä asiakkaan osallistuminen erilliseen aktiviteettiin tai 
ohjelmakokonaisuuteen, jos osallistuja on päihtynyt.
Osallistujilla toivomme olevan voimassa olevan tapaturmavakuutuksen. Vakuutusyhtiöiden luokittelemiin riskilajeihin neuvottelemme tarvittaessa erilliset, tapahtuma- / lajikohtaiset vakuutukset. Näiden 
lajien mukanaolosta on tarjouksessamme aina erillinen maininta. Turvalliseen toimintaan ohjaajamme antavat laji- / 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 säänmukaisesta pukeutumisesta sekä yleisestä varautumisesta ulko-ohjelmaan. Näin varmistamme onnistuneen ulkoilupäivän.
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Ota yhteyttä!
Fenix Ohjelmapalvelut Oy

044 5919799/ 040 5261261 

info@fenixohjelmapalvelut.fi

www.fenixohjelmapalvelut.fi


