
 

 

Csapatépítő programajánlatok a Rezeda Resortban 
 

VISEGRÁD KINCSEI  
Visegrádon játszódó csapatépítő játékunk során a résztvevők kisebb 

csoportokban megannyi történelmi emlék felfedezésén és a híres épületek 
megtekintésén túl, egy kiadós túrával jutnak el a célig a Pilisi Parkerdő területén. 

A játék folyamán Visegrád kincsei tárulnak a résztvevők elé, ezért ajánlott 
fényképezőgéppel érkezni.  

 

A résztvevőknek 8 állomást kell megtalálniuk a kapott eszközök, GPS-ek és 
térképek segítségével, hogy elérhetővé váljon a kincs. Egy állomásról csak úgy 

tudnak tovább indulni, ha megfejtetik az adott feladványt. Furfangos észjárás és 
logika szükséges ahhoz, hogy ráleljünk a hőn áhított aranyrudakra. Az 

állomásokon, különböző helyeken vannak elrejtve a kincshez vezető információk, 

így kihagyni egyet sem lehet. 
 
 

SÁRKÁNYHAJÓ TÚRA 

A festői szépségű táj megtekintése a Dunáról, sárkányhajóval. Kb. 10 perces 
oktatás és a felszerelések kiosztása után következik a vízre szállás ahol 5-10 perc 

szükséges általában a csapatok számára, hogy megtalálják a közös ritmust az 

evezéshez. A hajók befogadóképessége 20-22 fő. A programhoz minden 
szükséges kelléket biztosítunk: sárkányhajót, lapátokat, mentőmellényeket, 

tapasztalt kormányost és túravezetőt. Az alapok elsajátításához természetesen 
segítséget nyújtunk. 

 

 
 

TRABANT TÚRA 
Trabant. Ki ne ismerné? Valakinek volt, valaki csak vezette, valaki csak ült 

benne, valaki csak szeretett volna. A lehetőség itt van. Sőt vezetheted is a 
papírjaguárjaink valamelyikét, ha benevezel erre a túrára. 

 

Ezek a csodák, amik a mieink, arra hivatottak, hogy megmutassák Nektek a 
környék szépségeit. A túra folyamán kijelölt helyekre kell elvinnetek a 

Zwickauból származó, már-már ereklyének számító autókat, ahol kisebb fejtörő 
után indulhattok a következő állomásra. A túra folyamán hat-nyolc kötelező 

állomás van, melyeket GPS, térképek és fotók segítségével kell megtalálni, de 

útközben egy-két fénykép erejéig megállni a táj szépsége miatt máskor, máshol 
is érdemes. 

 

 

 
KINCSKERESÉS INDIANA JONES MÓDRA 
Térképes kincskereső játékunkban 5 helyszínt kell meglátogatni a kincs 

megtalálásáig. Minden állomásról csak úgy tudunk tovább indulni, ha 
megfejtettük az adott feladványt. Furfangos észjárás és logika szükséges ahhoz, 

hogy ráleljünk a hőn áhított aranyrudakra. A résztvevők az út során magukra 

vannak utalva, de elakadás esetén van lehetőségük segítséget kérni. Az 
állomásokon, különböző helyeken vannak elrejtve a kincshez vezető információk, 

így kihagyni egyet sem ildomos. 



 

 

 

BIZALOM KÖRE 
A mai világban, életünkben a bizalom nagyon fontos szerepet játszik, legyen szó 

munkahelyi kapcsolatról vagy barátságról. Ez a program 6 olyan játékot 
tartalmaz, mely a bizalomra épít. Vidámságé, szórakozásé és a mosolyé a 

főszerep, de közben ki kell derítenünk kikben bízhatunk és kikben kevésbé. A 

program során a résztvevők egy nagy körben állnak és így próbálják meg 
végrehajtani a tréner által kért feladatokat, játékokat. 

 
 

 
 

 

 
 

1 PERC ÉS NYERSZ!  
Van, amikor nem szeretnél senkivel sem osztozni, van, amikor nem szeretnél 

senkihez sem alkalmazkodni, van, amikor nem szeretnél senkitől sem függeni. Itt 

minden csak rajtad múlik. Te csinálod meg, vagy te rontod el. Csak is a tiéd a 
lehetőség és a csak is a tiéd a felelősség. 1 perc és nyersz játékaink során 

elsősorban az ügyességet, a logikát és a szerencsét kell segítségül hívnod. 
Különböző nehézségű játékainkat, éppen úgy ajánljuk családi napokra, mint 

csapatépítésekre, hiszen a feladataink, játékaink tárháza kimeríthetetlen. 
 

 

 
 

 
 

 

TEAMVITY 
Biztos mindenki ismeri az activityt, mely valóban egy tökéletes program lehet 

egy kikapcsolódásra vágyó kisebb csapatnak. Ez a programunk e társasjáték 
újraértelmezésével született meg. A legnagyobb különbség, hogy csak 

csapatokban, min. 4-5, de akár 20 fős csapatokban lehet csak lebonyolítani. A 
feladatokat különböző eszközökkel megnehezítettük, újraértelmeztük vagy éppen 

átalakítottuk. Mindezt úgy, hogy a csapatból minden egyes feladványnál minden 

csapattagnak aktívan részt kelljen venni a mutogatásból, rajzolásból, vagy az 
elbeszélésből.   

 
 

 

 
 

 
 

FILMKRITIKA 

Mindig tudjátok előre mi fog történni az adott filmben? Állandóan kiszúrjátok a 
filmekben a hibákat? Álmotokból felkeltve is tudjátok, melyik szereplőnek mi a 

valódi neve? A filmcímeket zsigerből vágjátok? Akkor ez a program Nektek való. 
Az elmúlt évtizedek "alap" filmjeiből készült összeállítás után kell a csapatnak 

közös erővel megfejtenie a feladványokat, hogy megkapják méltó jutalmukat.  
 

 
 
 
 
 
További program lehetőségeket megtalálja a www.szeda.hu oldalunkon 
 
 

http://www.szeda.hu/


 

 

 

Programárak: 
 

 Visegrád Kincsei    4 000 Ft + ÁFA / fő   

 Sárkányhajó túra    40 000 Ft + ÁFA / hajó (10-20 fő) 

 Trabant túra     19 900 Ft + ÁFA / trabant 

 Kincskeresés Indiana Jones módra  4 000 Ft + ÁFA / fő 

 
 Bizalom köre     3 900 Ft + ÁFA / fő 

 1 perc és nyersz!    3 600 Ft + ÁFA / fő 

 Teamvity     3 300 Ft + ÁFA / fő 

 Filmkritika     3 900 Ft + ÁFA / fő 

 

 
 

Kitelepülési díjak: 

SZENTERNDEI helyszínre kitelepülési díjat nem számítunk fel. 
 

 Trabant kitelepülési díja    10 000 Ft + ÁFA / Trabant 

 Sárkányhajó túra kitelepülési díja  10 000 Ft + ÁFA / hajó 

 Egyéb programok kitelepülési díja  10 000 Ft + ÁFA  

(Több program megrendelése esetén egyszer fizetendő) 
 

 

A programokhoz minden szükséges eszközt és kelléket biztosítunk, valamint az árak tartalmazzák a programokon készült fotók 
átadását digitális formában. Több program megrendelése esetén a feltűntetett árból további 5% kedvezményt tudunk 

biztosítani.  
Balogh Dávid 

SZEDA rekreáció Kft. 
tel.: +36 30 485 4167 

e-mail: info@szeda.hu 

honlap: www.szeda.hu 
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Csapatunk: 
 

A SZEDA rekreáció csapata 2010-ben alakult meg és a cég fejlődésével folyamatosan bővült. Csak és kizárólag olyan 
munkatárssal dolgozunk együtt, akik a programhoz személyiségükkel, tudásukkal és tapasztalatukkal hozzá tudnak tenni a 

program sikerességéhez, melynek alapja megítélésünk szerint, hogy minden résztvevő igényét kielégítsük. Animátoraink, 
programvezetőink mind a Semmelweis Egyetemen vagy az ELTE Pedagógia és Pszichológia karán végezték tanulmányaikat 

rekreáció, testnevelés vagy sportszervező szakon. Célunk, hogy fiatalos csapatunkkal, dinamizmusunkkal és szüntelen 

jókedvünkkel kiszakítsuk a szürke hétköznapokból a minket választókat és egy igazi élményhez juttassuk őket. 
 

Balogh Dávid – ügyvezető, vezető animátor Szentpéteri Fanni – értékesítő, programszervező 
Béni Zoltán - programvezető Hegedűs Péter - programvezető 

Baráth Brigitta - programvezető Szarka Gréta – programvezető, animátor 

Kovács Gergely – animátor Takács Borbála - animátor 
Fülep Dezső – animátor, technikus Takács Alexa - animátor 
Burger Kristóf - túravezető Ipach Daniella - animátor 
Farkas Orsolya - animátor Egervári Gábor – animátor 
Müller Anna - animátor Grabarics Kitti – kreatív menedzser, grafikus 

 

 

 

 

Mottónk: kikapcsolódás – szórakozás – élmény 
 

Mert célunk programjainkkal, hogy a résztvevőket kiszakítsuk a szürkehétköznapokból és egy élményt adjunk, melyet közösen, 
csapatban élhetnek meg, megismerve egymást más szemszögekből is. Egyedi programjainkat saját magunk dolgozzuk ki és 

építjük fel, úgy, hogy azokat bármikor a megrendelő kéréseihez, igényeihez tudjuk igazítani. Fontos számunkra, hogy a 
programokon minden résztvevő aktívan és vidáman vegyen részt, és hogy valóban élményekkel gazdagodva távozzon. 

 

Több, mint 80 választható programunk mindegyike tartalmazza az alábbiakat: 

 

 Minden szükséges kellék és eszköz biztosítását 

 Szakképezett, elhivatott animátor(oka)t 

 Szükséges oktatást és betanítást 

 A programon résztvevők egyedi díjazását 
 A programon készült fotók digitális átadását 

 

 

 
 

Videónk: Bemutatkozó videónk megtekintéséhez kattintson a linkre:  

https://www.youtube.com/watch?v=YRx83HcbUzs&feature=youtu.be 
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Rólunk mondták: 
 

„A festős program pedig csúcs volt:D mindenkitől pozitív visszajelzéseket hallottam, ami 
szerintem még az én pályafutásom alatt nem fordult eddig elő. A festményekre pedig igényt 

tartanánk majd. Akkor ott helyben nem tudtuk elrakni, mert még száradtak, de szeretnénk 
majd megkapni őket. Kitennénk itt az irodában.”  

Horváth Tünde, Henkel, Twister tappancsok 

 

„A kollégák mind két nap nagyon jól érezték magukat. Köszönjük a színvonalas és pontos 

kiszolgálást. A SZEDA szenzációs volt, no meg az, hogy a föntiek ilyen jó idővel 
megajándékoztak ez a kettős így bearanyozta a két napunkat.” 

Oláh Judit, OTP, Teamvity, Trabant Derbi, Szemtelen, Bizalom köre, Tutajfutam, Játék határok 
nélkül, Modern számháború 
 
„A játék nagyon tetszett a csapatnak, köszönjük az élményt, sokat nevettünk. :-)”  

Antal Alexandra, Strabag, Teamvity 
 
„Szeretném megköszönni a szombati sárkányhajózást, mindenki jól érezte magát, és örült az 

aktív kikapcsolódásnak!  
Bagdi Kristóf, EGIS, Sárkányhajó túra  
 

„Köszönjük az egész napos programszervezést. Rendkívül színvonalas és kedves animátorok 
biztosították számunkra, hogy valóban élményekkel gazdagodjunk. A kenutúra pedig mindenki 

számára egy üde színfoltja marad a csapatépítésnek:)” 
Hárai Lívia, AUDI, Kerékpáros teambuilding, Kenutúra, Visegrád Kincsei 
 
„Köszönjük szépen az animátorok egész napos igyekezetét, nagyon ügyesek voltak, nagyon jól 

éreztük magunkat.”  

Kosztolányi Éva, MVMI, Kincskeresés Indiana Jones módra, Filmkritika 
 

„Köszönjük még egyszer Nektek a GPS túra szervezést és lebonyolítást, minden résztvevő 
kolléga nagyon jól érezte magát. Nagy szerencsénk volt a gyönyörű idővel is.”  

Romhányi Katalin, Parexel, Visegárd Kincsei  

  

„Köszönjük szépen a szombati csapatépítést, igazán jól éreztük magunkat, szuper jó kis 

feladatok voltak. 
Nagyszerű ötlet volt zárásként a sárkányhajózás is, mindannyian nagyon élveztük!”  

Vad Szilvia, Be Happy Coaching, Bizalom köre, Sárkányhajó túra 
 
„Nagyon köszönjük a jó hangulatú játékot! Szuperül éreztük magunkat. Remélem hamarosan 

találkozunk majd egy sárkányhajózás keretében is.:)” 
Csatlós Tünde, MKB Bank, GPS-es kincskeresés 
 

„Köszönöm, hogy végül mégis sikerült megoldani a számunkra megfelelő időpontot. Nagyon jól 
éreztük magunkat, barátainkat is arra fogjuk bíztatni, hogy próbálják ki magukat az Önök által 

szervezett programon.”  
Némethné Antal Andrea, Szabadulós játék 
 
„Mi voltunk az egyik szerencsés csapat, akik részt vehettünk az egyik trabantos túrátokon és 

nagyon jól éreztük magunkat!”  

Barcza Attila, Trabant túra 
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