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Školící centrum Slovenský ráj
Jedná se o oblast Národního parku, nacházejícího se ve východní části
Slovenska. Slovenský ráj je charakteristický především svou nedotčenou
přírodou a nádhernými scenériemi. V tomto doslova rajském prostředí s
roklemi a vodopády si oddechnete a dokonale splynete s přírodou. To vše
v kombinaci s vybraným programem a maximálním komfortem útulného
horského hotelu s vybranou gastronomií.
Všechny naše aktivity trvají většinou 4 dny (prodloužený víkend). Déle
trvající – po vzájemné domluvě. Každou akci naplánujeme dle Vaší
potřeby a individuálních požadavků společně při osobním jednání.
Všechny Vámi požadované vzdělávací akce se uskuteční v nádherné a
nenarušené přírodě chráněné krajinné oblasti Národního parku Slovenský
ráj.
Mezi naše aktivity, které mohou doplnit Vaše vzdělávací akce, patří
outdoorové, rekondiční a teambuildingové programy, například
programy č. 1–5, které dají návod k přirozenému, jednoduchému a
příjemnému způsobu boje se stresem a ukážou jednu z cest, jak přežít
dlouhodobé intenzivní pracovní zatížení. Další naší doplňující aktivitou
je program č. 6 – Trénink obchodního jednání, manažerských dovedností
a obchodního protokolu pro všechny, kdo chtějí zvládat situace při
jednáních s partnery, zákazníky či svými podřízenými.
Každou z výše uvedených aktivit je možné upravit a kombinovat dle
Vašich představ.
Všichni účastníci našich akcí dostanou na závěr CD s fotografiemi z
pobytu.

Program č. 1
Hlavní náplní tohoto programu je kurz jízdy na koni v horském terénu
pro začínající jezdce, doplněný pěší túrou po roklinách Slovenského ráje
(vodopády, žebříky) a jízdou kočárem taženým koňmi.

Program č. 2
Program tvoří kurz jízdy na koni v horském terénu pro pokročilé jezdce
s pěší túrou po roklinách Slovenského ráje (vodopády, žebříky).

Program č. 3
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Náplní tohoto programu je kurz jízdy na koni v těžkém horském terénu pro dobré jezdce, doplněn
pěší túrou po roklinách Slovenského ráje (vodopády, žebříky).

Program č. 4
Tento program tvoří kurz jízdy kočárem a selským vozem taženým
koňmi, rybolov a nenáročná pěší túra po roklinách Slovenského ráje
(vodopády, žebříky). Program je vhodný i pro rodiny s dětmi, možno ho
doplnit i o vožení dětí na koních.

Program č. 5
Hlavní náplní tohoto programu jer kurz jízdy na motorových sněžných
skútrech v nádherných, zasněžených horských dolinách, doplněn jízdou
na saních s koňským spřežením (rolničky, kožešiny, lucerny, louče),
jízdou na saních s psím spřežením a skieringem za koněm.

Program č. 6
Trénink obchodního jednání, manažerských dovedností a obchodního
protokolu pro všechny, kdo chtějí zvládat situace při jednáních s
partnery, zákazníky či svými podřízenými, nebo jsou žadatelé o
významné posty.

