
TEAMBONDING HOS GAME

SPORT OG HYGGE
6 PERSONER OG OPEFTER 12 PERSONER OG OPEFTER 40 PERSONER OG OPEFTER

WORKSHOP AKTIVITETSDAG I GAME 

Ønsker I en anderledes lokation og dynamik til at ryste jeres medarbejdere sammen? Så er 
GAME’s teambonding noget for jer.

GAME har gode erfaringer med at inddrage den urbane streetkultur i arrangementer og 
tilbyder teambonding og events indenfor gadeidrætter så som parkour, dans, streetbasket og 
gadefodbold. At afholde teambonding eller events i GAME giver jeres medarbejdere en unik og 
anerledes oplevelse.

Tag udgangspunkt en af de 3 pakker nedenfor. Vi kan også sammensætte et skræddersyet hel- 
eller halvdagsprogram for jer til for eksempel sommerfesten eller julefrokosten efter nærmere 
aftale.

Når I afholder arrangementer eller events i GAME’s Huse, støtter I samtidig  GAME’s arbejde 
med at få børn og unge i udsatte boligområder med i positive fællesskaber. Deltagelse i GAMEs 
træninger er for mange børn starten på et bedre liv. I bidrager til en vigtig samfundssag, når I 
som virksomhed støtter GAME.

Læs mere om GAME på www.GAME.ngo

KONTAKT
Mikkel Højvang
GAME Streetmekka Aalborg
aalborg@game.ngo // 3141 0020

• Gennemføre sjove, udfordrende 
og lærerige øvelser

• Deltage i en social aktivitet, 
hvor normale arbejdsrelationer 
udfordres

• Opleve et fokus på holdindsats 
og det at vinde i flok

Kasper Funk
GAME Streetmekka Viborg
viborg@game.ngo // 5355 5055

Stine Paterek
GAME Streetmekka Esbjerg
esbjerg@game.ngo // 3141 5055 

Signe Larsen
GAME Streetmekka København
booking@game.ngo // 7020 8323 

- Undervisning af GAME’s kompetente instruktører

 
 
 

• 2 timers event

• Vælg én aktivitet: 
fx. parkour, dans, 
streetbasket eller fodbold 

• Et program med holdsport og 
hygge

450 kr. pr. person 
(mindstepris på 8.000 kr.)

500 kr. pr. person 
(mindstepris på 10.000 kr.)

600 kr. pr. person 
(mindstepris på 20.000 kr.)

• 2 timers event

• Vælg to aktiviteter: 
fx.parkour, dans, 
streetbasket eller fodbold

• Team aktiviteter med fokus 
på eksempelvis samarbejde, 
kommunikation, og 
problemløsning

• 3+ timers event

• En aktivitetsdag med af 
forskellige gadeidrætter: 
parkour, dans, 
streetbasket eller fodbold

• Et sammensat program 
med fokus på både sport og 
teambuilding

PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE 3

- Alle tre pakker er inklusiv vand, sodavand og frugt. Ønskes frokost skal det forudbestilles og koster 150 kr. pr. person

Alle priser er eksklusiv moms.


