Volgt u met plezier en vol interesse “Kamp Waes” ?
Zou je graag je team, collega’s, vrienden
vrienden, clubleden
eens willen onderwerpen aan een survival/combat test?
Dan bieden
en wij jullie een 2 of 3 daags all inclusive arrangement aan in de Belgische Ardennen.
Opgelet, het is geen uithouding/conditie proef (zoals in het tv programma)
waarbij je tot het uiterste moet gaan.
Maar wel een test naar “teamwork” , “survival skills” en “thinking
thinking out of the box”.
box”
Dus zeker
eker voor iedereen toegankelijk !!
“Base Camp Indi”
U logeert in “Base Camp Indi” te Mont Houffalize vanwaar alle proeven georganiseerd worden.
Het huis beschikt over 20 slaapplaatsen, en bestaat uit 2 delen die indien nodig afgesloten
kunnen worden van elkaar ( indien u slaapkamers van dames en heren gescheiden wil ).
Het huis heeft alle comfort zoals volledig ingerichte keukens, 2 zitplaatsen me
met dig. Tv en wifi.
Alsook een cafeetje dat uitgeeft op de grote binnenplaats van 200m² met BBQ.
Meer info : www.maison-indi.be/Maisonindi2020.pdf
indi.be/Maisonindi2020.pdf
“Missions”
Deze kunnen bestaan uit volgende opdrachten,, in overleg met de klant :
-

Survival walk met kaart en kompas
Next waypoint opdracht gps
Primitief vuur maken en koken
Shelter bouwen in team
Brug over water bouwen met gekregen materialen, en brug gebruiken met het team
Camouflage/Manhunt Game
ame
Observatie Game
Ontmantel de bom binnen de tijd
shooting skills
Teambooster opdrachten

“The goal”
Ieder team zal opgevolgd worden en punten scoren bij iedere Mission!
Het team dat op het einde de meeste punten heeft wint de selectie……..en dan de finale…..!!
Ieder teamlid van het winnende team zal individueel het finale spel spelen, tegen elkaar.
De persoon die als eerste de finale opdracht tot een goed einde brengt is de winnaar!
De andere teams zullen het de finalisten niet makkelijk maken tijdens het finalespel!
Meer info gewenst? ardennen@dizzyadventure.com of +32495339220

