HVOR DER ER VILJE, FINDES DER OGSÅ EN VEJ
FANGERNES BELØNNING ER BENÅDNING
OG FRIHED – QUID QUO PRO

FORESTIL DIG, at din afdeling eller ledergruppe i fangetransport

NØGLEN TIL FRIHED gemmer sig i svarene på flg. spørgsmål…

FÆNGSLET er en moderne udgave af Robinson Dysten, med én

transporteres til FÆNGLSET, hvor I bliver mødt af den gale

• Hvor dygtige er I til at samarbejde på tværs om et fælles mål?

kæmpe forskel – ingen stemmes hjem!

fængselsinspektør. I fratages alle værdigenstande, mobiltelefon,
ur og smykker. Jeres navne erstattes med numre og alle iføres

FÆNGSLET danner rammerne omkring Danmarks mest intense

fangedragter – alt hvad I behøver har I nu….

(samarbejde)
• Hvor loyale er I overfor fælles beslutninger, værdier og mål?

hvor en gruppe fanger med særlige evner bliver testet for at indgå

TIME FOR TIME sættes fangerne på prøve. De eftertragtede

på en fælles mission udenfor fængslets mure. Fangerne bliver sat

fængselsprivilegier tjener som gulerod og står i skærende kontrast

på prøve, når de skal løse udfordringer, hvor målet er at bringe

til køkkentjans eller mulig isolation. Spørgsmålet er om I har viljen til

deres særlige evner i spil sammen.

at gøre det der skal til, for at nå jeres mål sammen.

– det sørger vores skrappe fængselsbetjente for.

(kultur)
• Hvordan bringer I jeres erfaringer og forskellige kompetencer i

og fascinerende teambuildingoplevelse. Vi befinder os i året 2099,

ALLE deltagere flytter grænser sammen og INGEN overskrider dem

spil? (kompetencer)
• Hvor effektive er I til at kommunikere i vanskelige situationer og
under pres? (kommunikation)
• Hvad er du/I indstillet på at gøre for at nå jeres mål?
(vilje og indstilling)

MELD JER SELV og test jeres ledergruppe, afdeling eller hele
virksomheden. Vi sammensætter en helt unik afsoning for jer, lige
fra 4 til 24 timer. Øvelser og udfordringer tilpasses målet med jeres
arrangement. Forbered jer på at rykke teamet mere end I troede
muligt på så kort tid.
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