T E A M B U I L D I N G • F I R M A U D F L U G T • P O LT E R A B E N D

2

Sikkerhed:
DARE har altid 100 % fokus på sikkerheden. Vores baner er testet af Teknologisk Institut og godkendt af Politiet.
Vi benytter kun materiel der er produceret til at kunne klare belastningen, og vi har en gennemgående kontrol af alt udstyr før brug.

OM OS
DARE ApS er et friluftsfirma beliggende i flotte omgivelser mellem Viborg
og Skive tæt på Jordbro Å. DARE tilbyder alt inden for teambuilding,
firmaudflugter, polterabends, institutionsarrangementer m.m.
Vi har siden slutningen af 90’erne givet midtjyder og andre godtfolk
udfordringer og spændende oplevelser i naturen. Med et fast uddannet
instruktørkorps på ca. 25 instruktører, forankres kvaliteten og oplevelsen i
de enkelte arrangementer.
Kerneværdierne hos DARE er:
- Sikkerhed
- Professionalisme
- Den gode oplevelse
Vi har udviklet et godt koncept, der giver Jer mulighed for at tilbringe hele

OM OS

dagen uden at skulle køre fra aktivitet til aktivitet. Det giver en sammenhængende oplevelse og er med til, at I som kunder kan fokusere på den
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DARE ApS
Stensbjergvej 45
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Vi ser kun muligheder og tager alle udfordringer op!
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gode oplevelse.

7840 Højslev
Tlf. 70 25 80 11
info@idareyou.dk
www.i-dare-you.dk
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DARE TEAMBUILDING
Udvikling og resultater
DARE tilbyder sjove, udfordrende og lærerige teambuildingforløb, der
bygger på grundig tilbagemelding og dermed giver teamet et arbejdsredskab, som kan bruges direkte i hverdagen.

DARE
TEAMBUILDING

Hvordan?
Vi laver forløb og ophold af både kortere og længere varighed. Det kan
være nogle timers samarbejdsøvelser/teambuilding, som opvarmning
til et årligt personalearrangement, eller det kan være flere dages grænseoverskridende oplevelser, øvelser og teambuilding.
Udbyttet af forløbet - kort som langt - er altid oplevelser og udvikling, der
højner deltagernes evne til at samarbejde og kommunikere med hinanden. Indsigt i hinandens styrker og svagheder samt kendskab til fælles
værdier, skaber et bedre samarbejdsklima og derved bedre resultater.

- Vi
skaber
s ynergi ...
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P r o f e ss i o n a l i s m e :
Alle DAREs instruktører er grundigt uddannet indenfor deres område kombineret med praktisk erfaring.
Vi har instruktører med en solid lederuddannelse og erfaring med både store og små teams.

Hvor?
Stedet for arrangementet afgøres af aktiviteterne og Jer. Det kan være
i den friske natur på DAREs område, eller indenfor i samarbejde med
fritidshuse, hytter og/eller flotte konferencefaciliteter i nærområdet.
Vi sørger gerne for mad og drikke samt transport og eventuel
overnatning.
Planlægning & konsensus
DARE ligger vægt på, at I inddrages i planlægningen så Jeres forventninger og målet for arrangementet opnås 100 %. Vi foretrækker derfor, at afholde et forberedelsesmøde i forbindelse med godkendelse af tilbuddet.
Erfaring
Alle DAREs instruktører er grundigt uddannet indenfor deres område
kombineret med praktisk erfaring. Vi har instruktører med en solid
lederuddannelse og erfaring med både store og små teams - alt fra

DARE
TEAMBUILDING

10-200 personer. Dette er Jeres garanti for et solidt og gennemarbejdet
arrangement, der giver Jeres firma en god oplevelse i trygge rammer.
Vi glæder os til at møde Jer!
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DARE FIRMAUDFLUGT
DARE tilbyder en bred vifte af firmaudflugter. De kan foregå ved os, eller
vi kan komme til Jer. Det kan være to timer eller to dage… Det er op til
Jer!
Formålet med arrangementet er oftest, at give medarbejderne et
velfortjent pusterum i hverdagen; kombineret med socialt samvær.
Her er mulighed for at medarbejderne kan møde hinanden i andre
rammer og sammen dele og bruge oplevelserne, når arbejdsdagen
starter igen.
Oplevelserne er med til at fastholde og motivere den positive stemning
samt engagementet i en travl hverdag på arbejdspladsen.

DARE
FIRMAUDFLUGT

DARE ligger vægt på en uhøjtidelig stemning. Vores mål er, at alle er med
og får en god oplevelse!
Mulighederne for udformningen af det enkelte arrangement er mange. Vi
er altid friske på at sammensætte netop det, I efterspørger, så Jeres fokus
bliver det gennemgående tema i arrangementet.
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Den gode oplevelse:
DARE lægger vægt på en uhøjtidelig og behagelig stemning i trygge rammer,
så arrangementet bliver en god oplevelse, hvor alle kan være med.

D A R E P O LT E R A B E N D
DARE tilbyder en lang række spændende og udfordrende aktiviteter
specielt tilrettelagt til polterabends. Hos DARE har I muligheden for at
samle dagen ét sted – vi har mange forskellige aktiviteter, som I kan
sammensætte efter egne ønsker.
Se vores aktiviteter under aktivitetsoversigten.
Hvis I ønsker at nyde dagen uden at skulle tænke på mad og drikke,
kan vi selvfølgelig også klare det for Jer. Så har I tid til at slappe af,
nyde aktiviteterne og de mange oplevelser.

DARE
P O LT E R A B E N D
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DARE ApS

Stensbjergvej 45
7840 Højslev
Tlf. 70 25 80 11
info@idareyou.dk
www.i-dare-you.dk
• Paintball bybane
• Paintball skovbane
• Øksekast
• Bueskydning
• Skovsav
• Forhindringsbane
• ATV kørsel
(4-hjulet crosser)
• Klatring
• Rappelling
• Luftpistol
• Gummibådssejlads
• Kanosejlads
• Overnatning
i hytter/fritidshuse

• Grillmenu og bålplads
• Teambuildingøvelser
• Tilbagemeldingsproces
på teambuilding

www.i-dare-you.dk

www.prinfoaalborg.dk

• Overnatning
i naturen/tipi

