FunRun - tai linksmi ir nuotaikingi orientavimosi renginiai
įmonėms, gimtadieniams ar kitoms progoms







Linksmos ir azartiškos pažintinės orientavimosi
varžybos automobiliais, dviračiais ar pėsčiomis.
Galimybė žaidimo forma pamatyti su susipažinti su
įdomiomis nematytomis ar nepastebėtomis Lietuvos
vietomis, jos istorija ir šiandiena.
Vilniuje, Vilniaus apylinkėse, o taip pat ir bet kurioje
kitoje Lietuvos vietoje ar už jos ribų;
Individualūs sprendimai kiekvienam klientui.
Lietuvių ar anglų kalbomis.

Kaip tai veikia?








Žaidimo dalyviai suskirstomi į komandas po 3 – 4
dalyvius. Kiekviena komanda gauna užduočių rinkinius,
reikalingus žėmėlapius bei kitą informaciją ir planuoja
savo maršrutą.
Atlikdamos kūrybiškas užduotis komandos aplanko
įvairiausias įdomias Lietuvos vietas - žinomas ir
nežinomas, įstorines ir modernias. Žaidimo tikslas ir
esmė – ne “patikrinti” dalyvių žinias, bet padėti patiems
žaidimo forma kažką naujo ir įdomaus atrasti, pamatyti
bei sužinoti.
Už kiekvieną atliktą užduotį komanda gauna tam tikrą
taškų skaičių. Laimi ta komanda, kuri surenka
daugiausiai taškų.
Žaidimas strateginis ir komandinis – laimi tie, kurie
geriausiai dirba komandoje, kūrybiškiausiai sprendžia
užduotis ir optimaliausiai susidėlioja maršrutą.

Kodėl rinktis Fun Run?
 Tai ne tik pramoga, bet ir galimybė sužinoti bei pamatyti kažką
naujo ir įdomaus.
 Nereikia skubėti - tinka įvairaus amžiaus ir fizinio pasiruošimo
dalyviams.
 Nedidelės komandos, tad į žaidimą įsitraukia visi nariai.
 Intriga. Iki pat žaidimo pabaigos komandos nežino, kas bus
nugalėtojai. Laimėti gali ir tie, kurie į finišą grįžo paskutiniai.

Techninė informacija:
Trukmė
Dalyvių skaičius
Dalyvių amžius
Fizinis pasiruošimas
Užduočių skaičius
Užduotys
Kalba
Sezoniškumas

1,5 - 4 val.
Iki 60
14+
Bet koks
10 -20
Susijusios su Lietuvos istorija, žymiomis ir įdomiomis vietomis, o taip
pat gali būti susietos ir su specifiniais dalyvių interesais –verslo
sritimi, komandos nariais ir pan.
Lietuvių, anglų
Visus metus. Užduotys pritaikomos pagal metų laiką ir oro sąlygas

Kaina (be PVM) renginiams lietuvių kalba:
1. Varžybos Vilniaus mieste (10 ar >
Standartinis sprendimas*
nuo 400 EUR
užduočių, orientacinė trukmė 2 – 4 val.)
Individualus sprendimas**
nuo 500 EUR
2. Varžybos Vilniaus apylinkėse (10 ar >
Standartinis sprendimas*
nuo 500 EUR
užduočių, orientacinė trukmė 3 – 5 val.)
Individualus sprendimas**
nuo 600 EUR
3. Varžybos kitur Lietuvoje (10 ar >
Individualus sprendimas**
nuo 700 EUR
užduočių, orientacinė trukmė 3 – 5 val.)
Pasiūlymas galioja grupėms iki 30 asmenų. Jei grupė didesnė, kaina – 10 EUR (be PVM) už kiekvieną
papildomą dalyvį.
*Standartinis sprendimas – naudojamos užduotys iš jau anksčiau organizuotų renginių
** Individualus sprendimas - kai kurios užduotys gali būti panaudotos iš jau organizuotų renginių, bet
ruošiamos ir specialios užduotys, susijusios su renginyje dalyvaujančios įmonės ar dalyvių specifika,
individualiais pageidavimais.
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