PORTFOLIO
CENTRÁ AKTÍVNEHO ODDYCHU
TEAMBUILDING A REKREÁCIA

Kontakty
Prevádzky
Partneri
Prevádzky
Endorfun park Rajecká Lesná
Endorfun VIA FERRATA Žilina - Višňové
Endorfun park Vrátna – vo výstavbe, otvorenie 1.5. 2013
Endorfun park Žilina – vo výstavbe, otvorenie 1.6. 2013
Partnerské skicentrá
Skicentrum SKIARENA Fačkovské sedlo / www.skiarena-fackovskesedlo.sk
Skicentrum FREE TIME ZONE Vrátna / www.vratna.sk
Odborný konzultant 5 pluk špeciálneho určenia J. Gabčíka v Žiline

www.endorfun.sk
www.123paintball.sk
www.123zorbing.sk
www.facebook.com/chataziar
www.facebook/endorfun
www.hotgod.sk
www.zlavopad.sk
www.chataziar.sk
Grafický dizajn www.profigrafik.sk

Kontaktná osoba:
Kontaktný mail:

doporučujeme na teambuilding
pre deti i dospelých
od 18 rokov
do 15 rokov
od 15 rokov
od 10 rokov
celodenná aktivita
mobilná verzia
nie zimná animácia
iba zimná animácia
celoročná animácia
základná fyzická kondícia nutná
bez nároku na fyzickú kondíciu

Paintball
Airsoft
Adrenalín, stratégia, logika, fair play – to sú hlavné atribúty športu PAINTBALL a jeho
modifikácie AIRSOFT.
Po workshope, pod vedením armádnych inštruktorov, zažijete so zbraňou v ruke vzrušenie neporovnateľné so žiadnym iným športom.
Môžeme Vám zorganizovať turnaj pre neobmedzený počet hráčov.

Osobitnou kategóriou je nočný a zimný paintball. S čelovou lampou na hlave, v totálnom
tichu a tme, kedy počujete len tlkot vlastného srdca, plníte pod vedením inštruktorov
bojové úlohy. Ihrisko je doplnené o reflektory s pohybovými senzormi, destabilizátormi,
mätúcimi zvukmi. Doporučujeme objednávať až po absolvovaní tréningu pri dennom
svetle.

Kapacitné obmedzenie – minimum 6 hráčov.
Cenníková kategória: 10
www.123paintball.sk

Streľba z luku
Streľba z kuše
Jeden z najelegantnejších a najstarších individuálnych športov na svete zvládnete pod
vedením profesionálneho inštruktora.
Strieľame z kladkových lukov, reflexných lukov i kuší.
Môžete si vyskúšať Fit streľbu na klasické terče, alebo 3D streľbu na makety zveri
v životnej veľkosti.
Intuitívna (IPSC) streľba.

Veľmi efektná je nočná streľba na osvetlené terče.
Zapožičiavame i strelecké sety bez inštruktora.
Možnosť zorganizovania streleckého turnaja.

Možnosť streľby z vlastných zbraní.
Cenníková kategória: 20
www.endorfun.sk

Strelnica

Streľba v exteriéri i interiéri na 3D, fit terče alebo sklopné terče. Intuitívna (IPSC)
streľba.
Pre väčšie skupiny zorganizujeme strelecký turnaj.
Airsoft/paintball zbrane, vzduchovky, malorážky, praky, fúkačky, ostré zbrane vyšších
kalibrov.
Získavanie základných streleckých znalostí pod vedením profesionálov.
S mobilnou verziou strelnice sa dokážeme dopraviť aj k Vám do sídla firmy, či na párty.
Cenníková kategória: 30
www.endorfun.sk

Lanová dráha
Umelá lezecká stena
Prekonávanie strachu a získavanie základných lezeckých zručností na visutých lanových
prekážkach vo vysokej, alebo nízkej modifikácii alebo na umelej lezeckej stene.
Dostanete lezecký úväz, ferrátové istenie, prilbu - a zvyšok je na Vás.
Všetko pod dohľadom lezcov - profesionálov.

Stálu lanovú dráhu Vám ponúkame v Rajeckej Lesnej spolu s exkluzívnou lanovkou
nazývanou DEATH RIDE - na prelet ponad celú dolinu nikdy nezabudnete.
Lezeckými prekážkami vieme spestriť aj klasickú firemnú akciu, či podujatia pre deti.
Chôdza po pružnom lane - slickline, rôzne súťaže využívajúce výšku prekážok, nízke
laná, zlaňovanie budov v interéri aj exteriéri, beh po kolmej stene...

Cenníková kategória: 40
www.endorfun.sk

Ferrátové lezenie
(via ferrata)
Výstup po tzv. zaistenej ceste (via ferrata) a zlaňovanie previsnutej skalnej steny.
Krásne exteriéry Višňovskej doliny s úžasnými výhľadmi do dolín Malej Fatry, či na hrebene Súľova.
Dostanete od nás kompletný lezecký výstroj a pod dohľadom profesionálnych
inštruktorov sa naučíte všetko potrebné pre pohyb po ferrátach.
Čo nacvičíte s nami na Hoblíku, v Alpách akoby ste našli.
Vhodné pre skupiny maximálne do 20 osôb.
Cenníková kategória: 50
www.endorfun.sk

Zorbing

Nastúpte do obrovského nafukovacieho modulu a prekonajte svoj strach rútiac sa strmhlav po zorbodrome, či si len tak zabehajte s kolegami pre zábavu.

Bežecký funvalec nie je obmedzený váhou a je zameraný na koordináciu pohybu.
Aktívnejší z dvojice bežcov roztočí kolegu - a ten mu to nikdy nezabudne.
Vodný zorb je relaxačná atrakcia pre neštandardný pohyb vo vode.

Nezabudnuteľný zážitok pre divákov i zorbonautov.
Všetky atrakcie sú absolútne bezpečné a nehrozia ani žiadne žalúdočné problémy.
Adrenalínová guľa je dvojmiestna a vyžaduje upravenú dráhu.
Maximálna váha jedného zorbonauta v guli je 80kg. Pointou je prekonávanie strachu.
V lete si môžete v guli zajazdiť v Rajeckej Lesnej a vo Vrátnej, v zime v partnerských
skicentrách.

Cenníková kategória: 60
www.endorfun.sk

Staré bojové umenia
Drevorubačské
súťaže
Bojové disciplíny klasickými zbraňami pod vedením profesionálneho inštruktora.
Každého dokážeme v krátkom čase naučiť, ako hodiť zbraňou na drevený terč tak, aby
sa zabodla, či zasekla.
K dispozícii sú vrhacie nože, klasické i obojručné sekery, hviezdice, oštepy.
Drevorubačské súťaže: pílenie dreva, zabíjanie klincov alebo štiepanie dreva na čas, hod
polenom na diaľku, stavanie vatry.
Cenníková kategória: 70
www.endorfun.sk

Prekážková
RAMBO dráha
Prekážková dráha vytvorená podľa veku a fyzickej kondície klienta zo zábavných
prekážok a prekážok testujúcich zdatnosť, šikovnosť a logiku.
Atrakcia, ktorej pôvod siaha hlboko do armádnej histórie, je jedným z najúčinnejších
tréningových postupov na zvýšenie kondície a obratnosti.
Možná je verzia pre jednotlivcov i družstvá.
Našou špecialitou je Rambo dráha v interéri, ako „mokrá“ verzia teambuildingu.

Cenníková kategória: 80
www.endorfun.sk

Zábavné animácie

Bungee Running - špeciálna zábavná disciplína a preverenie silovej zdatnosti.
Bežci s postrojmi na pružných lanách sa snažia dosiahnuť čo najväčšiu vzdialenosť,
resp. svoj obľúbený nápoj.
Každý meter je však čoraz ťažší ... na všeobecné veselie divákov.

Chôdza na chodúľoch, preťahovanie lanom, beh vo vreci, beh v lete na lyžiach, skok vo
vreci, labyrint, bačovské pastorále, hody granátom, kriketovou loptičkou, resp. zábavnými predmetmi na cieľ alebo do diaľky.
Celodenný súbor zábavných aktivít, ktoré modifikujeme podľa Vašich predstáv.

3nohavice sú takisto osvedčenou atrakciou.
Skoordinovať troch bežcov, ktorí majú spoločné nohy je zárukou hŕby komických situácií.
Cenníková kategória: 90
www.endorfun.sk

Extrémny golf

Turnaj na svahu v lete i v zime. Počet jamiek 10.
Postupuje sa zhora nadol. Na hornú jamku dovážajú hráčov terénne štvorkolky, v zime
vlek.
Turnaja sa zúčastňujú skúsení golfisti i absolútni amatéri.
Začiatočníkom tréneri zábavnou formou vysvetlia pravidlá hry, držanie palice, pravidlá švihu. Počas tréningu i po štarte prvých flights je k dispozícii automatický golfový
trenažér, kde si začiatočníci môžu vyskúšať údery pod vedením trénera.
K dispozícii je lúčny bar na spodnom stanovišti, v zime bernardín prvej pomoci so súdkom rumu.

Objednávka 30 dní vopred.
Celodenná aktivita.
Ako doplnkovú aktivitu k iným animáciám vytvoríme golfové odpalisko na 4 jamky.

Cenníková kategória: 100
www.endorfun.sk

Rafting

Splav Váhu na raftových člnoch s profesionálnymi inštruktormi.
Vychutnáte si nádherné exteriéry Vážskeho meandru, v absolútnom bezpečí a s celým
servisom.
Minimum 4 osoby v jednom rafte.
Celodenná animácia.

Cenníková kategória: 110
www.endorfun.sk

Jazda na koni

Jazda na koni v areáli Chaty Žiar v Rajeckej Lesnej pod dohľadom profesionálnych
jazdcov.
V prípade skúsených jazdcov možnosť výletov koňmo po rajeckolesnianskej doline.
Pre deti ponúkame jazdu na poníkoch.

Cenníková kategória: 120
www.endorfun.sk

Štvorkolky
Offroad výlety
RC modely
Jazda na profesionálnych strojoch pod dohľadom odborných inštruktorov v areáli Chaty
Žiar v Rajeckej Lesnej.
V prípade jazdcov s dostatočnou praxou možnosť jazdy na cross dráhe.
Výlety na offroad automobiloch na špeciálnej dráhe, alebo doprava na miesto teambuildingu v ťažkom teréne.

Pre tých, ktorí ešte nevlastnia vodičský preukaz a chcú si šoférske schopnosti len
vyskúšať, ponúkame veľké RC modely automobilov a helikoptér na diaľkové ovládanie.
Aj v interiéri v zlom počasí si vyskúšate vzdušné súboje i divoké a bláznivé naháňačky
ako v akčnom filme.

Cenníková kategória: 130
www.endorfun.sk

Geocaching
Orientačné preteky
Geocaching je moderná zábavná hra, ktorú si užíva celý svet.
Pointou je uschovanie pokladu – kešky alebo indície na tajnom mieste.
Hráči pomocou GPS navádzačov alebo topografických máp nachádzajú postupne jednotlivé méty a postupujú po dráhe na základe získaných indícií.
Možnosť spestrenia dráhy rôznymi animáciami z nášho portfólia na jednotlivých
stanovištiach.
Vhodné pre družstvá i jednotlivcov.
Cenníková kategória: 140
www.endorfun.sk

Sprievodcovia
Požičovňa výstroje
Odborné sprevádzanie v horskom teréne.
Požičovňa výstroje pre pohyb vo vysokohorskom teréne.
Navrhneme podľa Vašich požiadaviek vysokohorskú túru a postaráme sa o vašu
bezpečnosť počas celej výpravy.

V prípade, že Vám chýbajú časti výstroje, zapožičiame Vám ich.
K dispozícii sú prilby, mačky, laná, cepíny, skialp sety, sedáky i ferrátové úchyty.
Pokiaľ sa rozhodnete výstroj vlastniť, navrhneme vám optimálnu kombináciu u našich
dodávateľov.

Cenníková kategória: 150
www.endorfun.sk

Kondičné programy
Športový koučing
Cross Fit, Army Work Out, Body Beat Work Out ...
Pre jednotlivcov i skupiny pod vedením profesionálnych trénerov zorganizujeme tréningový program na našich ihriskách, alebo i u klienta vo firme.
Naši psychológovia môžu vypracovať na základe pozorovania účastníkov v krízových
situáciách osobnostné analýzy a navrhnúť i riešenia, ktorých výsledkom bude stabilizácia
a harmonizácia pracovného kolektívu.
Cenníková kategória: 160
www.endorfun.sk

Mokrá verzia
Indoor aktivity
V prípade nepriaznivého počasia zabezpečíme náhradný program.
Charakter akcie môže byť športový i zábavný.						
				
Indoor strelnica, hod nožom, zlaňovanie schodiska, horské kasíno, futbal, biliard, šípky,
rýchle scrabble, súťaže šikovnosti, odhad množstva...
Zlaňovanie interiéru budovy, spoločenské kvízy a súťaže.
Našou špecialitou je prekážková Rambo dráha v interiéri chaty.
Sme Vaši partneri do každého počasia.

Cenníková kategória: 170
www.endorfun.sk

Nočné aktivity

Noc má svoju moc.
Nočný paintball - boj pod rúškou tmy s čelovými lampami, zvukovými destabilizátormi
a svetelnými nástražnými systémami.
Nočná lanová dráha - prechod nasvietenou lanovou dráhou a zlaňovanie s čelovými
lampami.

Nočná streľba z luku - streľba na osvetlené 3D alebo Fit terče.
Nočný zorbing – beh v prízračne nasvietenom zorbovalci.
Nočné taktické hry, geocaching, nočný orientačný pretek – s čelovými lampami, GPS
navádzačmi alebo topografickými mapami hľadáte určené stanovištia a plníte úlohy.

Cenníková kategória: 180
www.endorfun.sk

Lyžiarske preteky
Skirafting Skitubing
Zimné animácie
Zimná zábava nabitá atraktívnym programom v nádhernej prírodnej scenérii Malofatranského národného parku.
Lyžiarsky pretek, zábavné animácie, zimná lanová dráha a paintball, vrhanie sekerou,
lukostreľba ... to všetko s hracími kartami, kompletným cateringom, fireshow a večernou
párty – tak má vyzerať zimný teambuilding alebo firemný večierok.
Lyžiarsky pretek s kompletným servisom: skipasy, dráha, štart, cieľ, elektronické
meranie času, štartovacie čísla, organizácia preteku, ozvučenie, moderátor, catering
a občerstvenie, doplnkové aktivity a animácie.

Osobitnou kategóriou je skirafting a snowtubing.
Jazda na 6miestnych raftoch a gumených kolesách na lyžiarskom svahu.
Zachytávanie do bezpečnostnej siete.
Zabavte sa s nami v snehobielej rozprávke.

Cena podľa rozsahu.
www.endorfun.sk

SKIARENA
Fačkovské sedlo
Fačkovské sedlo je prirodzenou hranicou medzi Strážovskými vrchmi a Lúčanskou Malou Fatrou. Leží 803 metrov nad morom. Dominantou tejto oblasti je Kľak s nadmorskou výškou 1.352 m, ktorý je spoločne s vrcholom Reváňa súčasťou národnej prírodnej
rezervácie Malá Fatra. V tomto nádhernom prostredí leží partnerské lyžiarske centrum
SKIARENA Fačkovské sedlo, iba 15 min jazdy autobusom vzdialené od našej základne
v Rajeckej Lesnej. Cez turistickú magistrálu SNP je za 6 hodín dosiahnuteľné na
snežniciach, pešo, či skialpe rozprávkovými zimnými scenériami Strážovských vrchov.
Umelé zasnežovanie, kvalitné zjazdovky, poctivo upravené svahy, freeride, detské vleky
pre začiatočníkov, nočné lyžovanie, bohatá infraštruktúra, ochotná obsluha a prístupné
ceny.

V našom partnerskom stredisku vám pripravíme deň nabitý zimnými radovánkami na kľúč.
Každú sezónu máme priamo na svahu zo snehu postavený zorbodrom, strelnicu a boxy
na zábavné animácie, pripravené na nával zábavychtivých klientov všetkých vekových
kategórií.
www.skiarena-fackovskesedlo.sk
Cena podľa rozsahu.
www.endorfun.sk

Detské tématické
programy
Atrakcie pre deti
Rozprávkový les - súbor animácií a hereckých etúd predvádzaných kostýmovanými
animátormi v exteriéri a modifikovane i v interiéri..
Pobytové tábory, záujmové pobyty i prímestské tábory s dopravou a profesionálnym
dozorom.
Jazykové anglické a ruské pobytové kurzy do 10 rokov.

Branný pretek - pod vedením vojenských lektorov deti získajú základné poznatky z
prvej pomoci, topografie a pohybu v teréne, zlaňovania, pohybu vo výškach, prekonávania strachu, tímovej spolupráce, kolegiality, komunikácie.
Možnosť rozšírenia pri menších skupinách o krízový manažment, správanie sa v ohrození,
základy sebaobrany.
Sprievodné animácie: lanová dráha, zorbing, streľba zo zbraní.
Deň Detí - 12 hodín plných atrakcií a animacií pod vedením kostýmovaných animátorov s kompletným cateringom. Divadlo, športové súťaže, koncerty, skákací hrad, lanová
dráha, známi moderátori... Našou rekordnou akciou bola zatiaľ akcia pre 600 detí a 200
dospelých v Rajeckej Lesnej.

Športový školský deň - doporučujeme ako náhradu hodiny telesnej výchovy.
Športový deň plný netradičných atrakcií s profesionálnym vedením a obedom.
Lanová dráha, zorbing, strelnica, rambo dráha, vedomostné súťaže...
Možné i ako medzitriedna súťaž - školský šampionát.

Netradičný Mikuláš, či Dedo Mráz spojený s divadelným predstavením a súťažami,
výchovné koncerty, besedy s vojakmi, záchranármi a ochranármi, exhibície dravcovi
i s prednáškou...
Vaše deti zabavíme i naučíme.

Súťaže pre deti s kostýmovanými animátormi, maľovanie na tvár.
Babysitting počas akcie.
Veľký skákací hrad 6*12m, trampolína 6m aj s bezpečnostným dozorom.
Vysnívané atrakcie a animácie pre deti všetkých vekových kategórií.

Cena podľa rozsahu.
www.endorfun.sk

Celodenné kurzy
Viacdňové kurzy
Golfový kurz - ubytovanie na Chate Žiar, využívanie exkluzívneho golfového areálu
Golfpark Rajec.
Profi inštruktori, golfová výbava, 1 deň animácií na Chate Žiar.
Vhodné pre deti i ako teambuilding.
Kurz prvej pomoci - celodenný kurz prvej pomoci od armádnych profesionálov
s praktickými ukážkami.

Celodenný kurz
Ferrátové lezenie vo Višňovom
Nevyžaduje žiadne predchádzajúce skúsenosti s lezením okrem štandardných fyzických
schopností.
Vhodné ako teambuilding od 1 do 20 osôb.
Dvoj a viacdňové kurzy
1. stupeň
Lezecké minimum, lanová dráha a ferrátové lezenie vo Višňovom
Vhodné ako teambuilding od 4 do 20 osôb.

2. stupeň
Základy lezenia
Pohyb v lavínovom teréne
Vhodné ako teambuilding od 4 do 20 osôb.

4. stupeň
Prežitie
Trojdňový kompletný kurz prežitia vo voľnej prírode.
Topografia, životospráva, prvá pomoc, sebaobrana, princípy prežitia.
Vhodné ako teambuilding od 4 do 20 osôb.

3. Stupeň
Pohyb vo vysokohorskom teréne
Vhodné ako teambuilding od 4 do 20 osôb.
Cena podľa rozsahu.
www.endorfun.sk

Ne!Tradičné
Zabíjačky
Zabíjačka spojená s výrobou domácich produktov tradičnými postupmi.
Spracovávanie prasiatka. Jelítka, klobásy, tlačenka, zabíjačková kapustnica a kopa iných
pôvodných dobrôt zpod noža pána majstra mäsiara a varešky pána majstra kuchára.
Účastníci sú aktívne zapájaní do výrobného procesu.
Mäsotarjánske orgie dopĺňame terchovskou muzičkou a kvôli dobrému tráveniu spolu
s Vami prešportujeme a prezabávame celý deň na atrakciách, ktoré si vyberiete z nášho
portfolia.

Večer už na všetkých čakajú prehýbajúce sa bufetové stoly pod zabíjačkovými gastronomickými pochúťkami.
A potom už podľa dobrého zvyku pretancujeme noc, aby sa každý účastník ráno aj so
štylizovanou výslužkou mohol odobrať do bezpečia svojho domova – a podľa našich
skúseností sa stal aspoň na týždeň vegetariánom.

Profesionálny
catering
Je nám jedno, kde.
Či už u Vás vo firme, na našich prevádzkach, alebo v partnerských ubytovacích zariadeniach, pod svahom na snehu, či na vrchole Kľaku – vždy Vám na kľúč pripravíme
pohostenie, ktoré okrem stráviteľnosti poteší alebo pobaví.

Pečené prasiatko, zabíjačková hostina, divinový raut, vegetariánska grilovačka pri vatre
– alebo malý piknik na vrchole Kľaku, opečená klobáska nad ohňom... stačí si zaželať.

Všetky naše partnerské ubytovacie zariadenia majú výbornú kuchyňu a varí sa v nich s
láskou. Našou filozofiou nie je hŕba morských plodov a kengurích rezňov na striebornom
servise, ale chutné a výdatné jedlo v okulahodiacich choreografiách, ktoré podčiarkne
atmosféru podujatia.

Mimochodom, neverili by ste, akú gurmánsku rozkoš Vám napríklad pri našom „Prežití“
urobí bežná fit tyčinka s čokoládou ako odmena za splnenú úlohu.

Poviete, čo chcete jesť, my to uvaríme, upečieme a vynesieme kam chcete.

Cena podľa rozsahu.
www.endorfun.sk

Sprievodné
programy
Vizibilita
Celodenný endorfínopád atrakcií a animácií z našej ponuky do dokonalosti privedie
správny hudobný koktail, exhibícia, či predstavenie.
Kapela, či DJ akéhokoľvek druhu a štýlu, fireshow, divadlá či detské divadielka, exhibícia dravcov, karaoke, moderátori, baviči, osvetlenie a zvuková technika.
Vašu akciu dokážeme spolu s partnerskými divadlami spojiť do tématického celku príbehom a Vy môžete zažiť nefalšovanú cigánsku zábavu aj s muzikou, stredovekú hostinu so
šermom i sokoliarmi, zbojnícky prepad, deň plný rozprávok, či pôvodnú predrevolučnú
zábavu ako plnokrvnú retroakciu s rekvizitami, či nefalšovaný pioniersky tábor.

Pri firemnej akcii je dôležitá jasná identifikácia s firmou.
Tričká s logom, hracie karty, plagáty, výroba reklamných predmetov a suvenírov, pozvánky, diplomy, oznámenia, atď.
Originálne suveníry: vrhacie nože a sekery s logom, kožené puzdrá a opasky.
Maskoty, hračky, certifikáty.
Logá, webprezentácie, kampane a produkcia.
Kompletné služby od profigrafikov.
Toto všetko vieme.
www.endorfun.sk

Reklamné služby
a komplexný servis
Dovoľte nám predstaviť Vám náš Ateliér 314
a zároveň vám ponúknuť naše služby v oblasti grafického dizajnu.
O našej práci svedčia desiatky spokojných klientov – od jednotlivcov až po veľké firmy
– pre ktorých vytvárame propagačné materiály, kampane, dizajn manuály, webové
stránky a všetky služby súvisiace s grafickým dizajnom.

Grafický ateliér tvorí: grafický dizajn a redizajn, vizuálna komunikácia, tlačené periodiká,
DTP a typografia, propagačné a reklamné materiály, logotypy a dizajn manuály, vizitky,
letáky, plagáty, citylighty, billboardy, design internetových stránok, administrácia webov
a sociálnych sieti, SEO optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače, fotografia,
úprava a skenovanie fotografií, veľkoplošné maľby, konzultácie, organizácia kultúrnych
podujatí a workshopov atď.

Zákazníci oceňujú predovšetkým skúsenosti a kvalitu. Náš tvorivý potenciál im pomáha
uspieť vo svete konkurencie a vizuálnej komunikácie.

Poskytuje kompletný servis pri realizácii grafických návrhov.
Viac info: www.profigrafik.sk

www.endorfun.sk
CENTRÁ AKTÍVNEHO ODDYCHU
TEAMBUILDING A REKREÁCIA

