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Mõnus mullipallimäng, kus võitjaks võib 
osutuda igaüks, sest mängija suurus, 
kuju, pikkus ja kaal ei oma tähtsust. Kõigil 
mängijail tuleb enda eest seista oma jalgu 
kasutades! Bamperpall katab keha vööko-
hast ülespoole, vabaks jäävad ainult jalad. 
Bamperpall loob võimalusi erinevateks 
koomilisteks mängudeks, nt traditsiooni-
line jalgpall, viimane mees, kes püsti jääb 
jmt. Loomulikult on see hea ka lihtsaks 
veeremiseks.

See on meeskonnasport, kus kanuudel 
läbitakse veele märgitud rada. See võistlus 
on suvepäevalistele tõeliselt mõnus ja 
humoorikas ettevõtmine, kuid samas ka 
hasardiküllane, sest kanuu võib olla üks 
ebakindlamaid ja väljakutseid pakkuva-
maid sõiduvahendeid, kui kanuus olijad 
üksteist ei mõista.

Elamuspank annab igale teada-tuntud 
mängule väheke vunki juurde. Sel-
le tulemusena on valminud hiiglasuur 
lauajalgpalli väljak, millel mängumeestena 
tegutsevad päris inimesed. Sina ja sinu 
kaaslased saavad osaks mängust, kus täh-
tis ei ole palliga trikkide tegemise oskus, 
vaid koostöö ja tegevuse nautimine. Mäng 
on nauditav osalejale ja huvitav jälgida 
pealtvaatajale.
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www.elamuspank.ee 
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu

PÄEVA HIND
(kuni 5h) 696 € 

PÄEVA HIND
456 €

PÄEVA HIND
600 €

teeme koos proovi ise ja ela kaasa lapsemeelsetele
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(+372)52 77 742) 
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ROBIN 
 HOODI 
VIBU
TURNIIR

KASTI
TORNI 
 RONIMINE

KIIKING

ÕHU
PÜSSID

Soovite oma elus purustada mõne re-
kordi? Hea võimalus selleks on kastitorn. 
Meie anname teile õllekastid ja teie koos 
meie kogenud julgestajaga hakkate kõr-
gustesse pürgima. Te lihtsalt laote kaste 
üksteise otsa ja ronite mööda neid üha 
kõrgemale ja kõrgemale.

See on fantastiline! Kiiking tekitab tõelise 
joovastuse. Kiiking sobib inimestele, kes 
vajavad adrenaliini ja on julged. Eesmärk 
on kiikumise käigus sooritada maksi-
maalselt pikkadeaistega üks täispööre 
ümber võlli.

Õhupüssiga lastes saab relva abil oma 
silma täpsuse proovile panna. Kasutatav 
varustus: optiline õhupüss (2 tk) või airso-
fti relvad (2 tk) ja märklauad.

Vibuturniir on sobilik nii väiksematele 
seltskondadele aktiivseks tegevuseks kui 
ka suurtele sündmustele üheks atraktsioo-
niks. Turniir sisaldab vibuspordi tutvustust, 
algõpet ning kulmineerub võistulaskmi-
sega, mille käigus selgub päeva “Robin 
Hood”.

www.elamuspank.ee 
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu

PÄEVA HIND
350 €

PÄEVA HIND
520 €

PÄEVA HIND
324 €
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PÄEVA HIND
456 €



RONIMIS
SEIN

JÄNESE
JAHT

TAEVATREPP

TRAPETS
HÜPE

Olete proovinud liikuva sihtmärgi pih-
ta lasta? Kui ei ole, siis sobib teile meie 
pakutav jänesejaht. Jänesejaht sobib kõige 
paremini siis, kui on tarvis mees-mehe 
vastu selgeks teha, kes on parim märgi-
laskja tervel Liivimaal. Konkurentide ette 
lastakse jooksma inimsuurune jänes ning 
paintpalli relvast tuleb suurele karvasele 
elukale pihta lasta. Nii lihtne see ongi!

Taevatrepp on atraktsioon, kus pannakse 
proovile meeskondlik koostöö. Esmapilgul 
individuaalset sooritust vajav ülesanne on 
tegelikult harjutus, mille edukas sooritami-
ne on võimalik vaid kaaslaste abiga. Ühe-
aegselt pannakse  proovile  nii võimalik 
kõrgusekartus kui individuaalne füüsiline 
võimekus.

See on julgustükk. Tihti tuleb elus ette, et 
miski on peaaegu käeulatuses. Trapetshü-
pe annab võimaluse see lõpuks kätte saa-
da. Sinu ülesandeks on hüpata viie meetri 
kõrguselt platvormilt otse rippuva poomi 
külge. Sa võid teha seda lausa kinnisilmi. 
Trapetshüppest saab teha ka võistluse, 
kus poomi asemel ripub hüppaja silme ees 
auhind, mille kinnipüüdmisel saab temast 
õnnelik võitja, vastupidisel juhul aga vinge 
elamuse osaliseks saanud hüppaja.

Ronimissein on naudingut pakkuv atrakt-
sioon, mis paneb proovile sinu julguse. 
Muide, Elamuspanga ronimisseina näol 
on tegemist Eesti kõige kõrgema mobiilse 
ronimisseinaga, millel on kõrgust lausa 10 
meetrit.

www.elamuspank.ee 
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PÄEVA HIND
(KUNI 2H)    600 €

PÄEVA HIND
350 €

PÄEVA HIND
500 €

PÄEVA HIND
720 €
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www.elamuspank.ee 
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MULLI PALLI
MÖLL

Mullipallimöll on hea valik suve- ja pere-
päevadele ning lapse sünnipäevapeole. 
See on võimalus toredate pallidega platsil 
mürada ja sõbraga põrkepalli mängida. 
Paketis on 5 palli.

PÄEVA HIND
264 €

BATUUT 
TIIGRI
RADA

Tiigrirada on täispuhutav lastebatuuti 
meenutav takistusrada. Tiigrirada saab 
kasutada nii üks-ühele kui ka võistkondli-
kuks mõõduvõtuks. Väiksematel lastel on 
võimalik sellel lihtsalt ronida. Tiigrirada on 
5 meetrit lai ja 15 meetrit pikk.

PÄEVA HIND
300600 €

ZIPLINE

Zipline on Elamuspanga atraktsioon, mille 
esimese prototüübi ehitas Elamuspan-
kur Kalvi oma vennaga kodumaja kõrval 
olevasse metsa 21 aastat tagasi. Nüüd 
paneme zipline’i üles just sinna, kuhu 
sina seda soovid. Zipline ehk puult-puule 
sõit on atraktsioon, kus kinnitatakse end 
maast mõne meetri kõrgusel olles rulliku-
ga kaldtrossi külge ja vuhisetakse suurel 
kiirusel kuni 100 m pikkusel teekonnal.

PÄEVA HIND
600 €
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Sumoareen rikastab sportlike ja meele-
lahutuslike ürituste või laagrite program-
mi, pakkudes igale huvilisele, sõltumata 
tema vanusest, uusi atraktiivseid mängulisi 
tegevusvõimalusi. Komplektis 2 kostüümi 
koos alusmatiga.

PÄEVA HIND
250 €



www.elamuspank.ee 
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ZORB
PALL

Zorbpall on suur täispuhutav pall, millega 
on võimalik veereda nii tasasel maal, vees 
kui ka mäest alla. Lõbu on sellel atrakt-
sioonil nii lastel kui juba täisjõus meestel 
ja naistel. Zorbpall on 3-meetrise dia-
meetriga ning palli sisemuses on ruumi 2 
× 2 meetrit.

PÄEVA HIND
250 €
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MADAL 
SEIKLUS
RADA

Püstitame vabasse loodusesse suurepära-
se seikluspargi just sinna, kuhu sina seda 
soovid: laste sünnipäevaks koduaeda, 
arendavaks tegevuseks laagripaika või 
suvepäeva programmi mitmekesistamiseks 
turismitallu. See on jõukohane nii lastele 
kui ka lapsevanematele. Soovi korral saa-
me lisatasu eest ehitada seikluspargi kuni 
6 meetri kõrgusele puude vahele.

PÄEVA HIND
384 €

JAKOBI
REDEL

Tegu on ühe mõnusa meeskonnatöö har-
jutusega. Ega siin mingit jalgratta leiuta-
mist ole. Võistkonna ülesandeks on ronida 
üles mööda 8 meetrit pikka ja 3 meetrit 
laia köisredelit. Massis peitub teatavasti 
jõud, seega saab üles loomulikult kõige kii-
remini see võistkond, kes üksteist toetab. 
Kaasronija üles lükkamine või tõmbamine 
ja teineteise õlgadele ronimine on vaid 
mõned nõksud, mis võidule aitavad.

PÄEVA HIND
500 €

DISC
GOLF

Discgolfis kasutatakse nii golfi ja ketta-
lennutamise parimaid osasid ehk siis vaja 
on kettaid, mis tuleb võimalikult väikese 
visete arvuga korvidesse lennutada. 
Lihtne! Discgolf paistab kõrvalt vaadates 
ajaviitena, mis on täis väljakutseid ja sula 
olemise lusti ning – nüüd tuleb tõeline 
pommuudis – ta on seda ka päriselt!

PÄEVA HIND
456 €
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FILMI
MÄNG: 
STOPP
KAADER

MÕRVA 
MÜSTEE
RIUM

PARVE 
EHITUS

MEESKONNA- 
MÄNGUD

lihtsad ja lõbusad meeskonda arendavad seikluslikud

Teie ülesanne on valmistada stop-motion- 
tehnikas lühifilm. Abivahendiks mängu-
juht, fotokaamera ja meeskonna loovus. 
Stop-motion on animatsioonitehnika, kus 
kogu tegevus jäädvustatakse kaaderhaaval 
ülespildistades. Montaažis, kus pildistatu 
pannakse 7x kiiremini liikuma, muutub 
kõik reaalsuseks. Filme saab vaadata õhtu-
programmis Filmigaalal.

Mõrvamüsteerium on lõbus ja intrigeeriv 
Agatha Christie-siilis rollimäng, kus meie 
meeskond lavastab teie silme all sketši, 
mille käigus toimub mõrv. Pealtnägijatest 
saavad detektiivid, kes selgitavad vihje-
te abil välja, kes, miks ja kuidas mõrva 
sooritas. Detektiivide kasutuses on labor, 
ülekuulamise ruum ning surnukuur üksik-
asjade uurimiseks. 

Pärast võistkondade moodustamist 
kogutakse ülesandeid sooritades mater-
jale, millest valmivad eri ilmelised parved. 
Seejärel otsustab ehitusnõukogu, kas 
päästeparved vastavad nõuetele. Selleks, 
et tõestada veesõiduki toimimist, võetak-
se mõõtu rallil, kus vastvalminud masinad 
lähevad veekogul võistlustulle. Mängu 
läbiviimiseks on vajalik veekogu lähedus.

2018
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www.elamuspank.ee 
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu

1–20 inimest 780 €
21–35 inimest 830 €
36–45 inimest 940 €
46–55 inimest 1040 €

35–50 inimest 850 € 
51–70 inimest 1000 € 
71–100 inimest 1250 €

50–59 inimest 1128 €
60–69 inimest 1248 €
70-200 inimest 
 Küsi hinda!

kuni 10 inimest 350 € 
iga lisanduv inim. 20 €

Kuni 30 inimest 768 €
31-39 inimest 888 €
40-49 inimest 1008 €

HINNAD

HINNAD

HINNAD

Aktiivtegevused telli:
(+372)52 77 742) 

jpk@jpk.ee
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PÄÄSTE
OPERATSIOON 
“SEARCH AND 
RESCUE”

ESMAABI  
ABC

Tegu on mänguga, kus meeskondade üles-
andeks on võimalikult kiiresti üles otsida ja 
omandada AARE. Kood lukuga varustatud 
aarde avamiseks on vaja läbida erinevaid 
punkte ning sellel teekonnal ootavad teid 
ees koodid, šifrid, peidikud, mõistatused, 
üllatused jpm. Mängu võidab meeskond, 
kes esimesena suudab mängus antud vih-
jete abil koostada koodi, mis avab aarde-
kirstu koodluku.

“Search and rescue” mängus pannakse 
proovile ka kõige tugevamad meeskonnad 
ning mängijad asetatakse tõeliselt keeru-
lisse olukorda. Väljakutse saavad mängi-
jate kompimis-, nägemis- ja kuulmismeel 
ning kõnevõime. See on meeskonnatree-
ning, mille käigus avastavad mängijad uusi 
külgi nii enda kui teiste meeskonnaliikme-
te kohta. Vaatamata suurele väljakutsele 
on tegemist äärmiselt lõbusa mänguga.

Õnnetusjuhtumid võivad ootamatult aset 
leida kõikjal, kus me viibime, olenemata 
kella- või aastaajast. Kui hästi sa oskad 
anda abi, kui seda vajab sinu lähedane, 
töökaaslane või keegi võõras? Esmaabi 
ABC koosneb kahest osast: teooriast ja 
võistlusmängust. Mängu läbiviijad on Ela-
muspanka ja Eesti Punase Risti Viljandi-
maa Seltsi liikmed.

Meeskondlik mäng nutikatele, vanuseva-
hemikus 13-103. Võistlus, kus ei võidutse 
toores lihasjõud, vaid eelkõige loogiline 
mõtlemine, kiirus, loovus ja teadmised. 
Mängu tuleb panna kõik, mis koolis meel-
de jäänud, elu- ja vanarahvatarkused ja ka 
geneetilised soodumused. See on võima-
lus leida endas üles uinunud või ärkamata 
insener, ehitaja, astronaut või mehaanik.
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1–15 inimest 525 €
iga lisanduv inim. 15 €

1–10 inimest 690 €
11–20 inimest 740 €
21–30 inimest 840 €
31–50 inimest 940 €

1–20 inimest 850 €
21–35 inimest 1000 €
36–50 inimest 1200 €
51–70 inimest 1445 €

71–80 inimest 1645 €
81–90 inimest 1845 €
91–100 inimest 2045 €
111–120 inimest 2245 €

HINNAD

HINNAD

HINNAD

1- 25 inimest  714 €
26-30 inimest  834 €
31-35 inimest  954 €
36-100 inimest       Küsi hinda!

HINNAD

www.elamuspank.ee 
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu
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VIBU
RETK

PAINT
BALL

Kas soovite võistkondlikku mängu, mis 
pakuks mitmekülgset väljakutset? Kui jah, 
siis sobib teile ekstreemmäng, kus teie 
meeskonnad peavad nelja tunni jooksul 
omavahel maha tulise võitluse – esmalt 
kanuudega veel, seejärel maa ja taeva va-
hel kaljul ronides, nooli lastes ning viimaks 
paintballilahingus.
See on üks tõeliselt seiklus rikas päev!

Mäletate, kuidas lapsepõlves lepaokstest 
vibusid painutasime ning Robin Hoodina 
metsalahinguid pidasime? Nüüd on sul 
taas võimalus tunda ennast kangelasena! 
Viburetk on jalutamine värskes õhus, kus 
metsarajale on paigutatud märklauad ja 
loomakujulised sihtmärgid, mille tabamisel 
kogutakse punkte ja selgitatakse täpseim 
kütt.

Paintball on elamusmäng, mis annab 
adrenaliini laengu ning palju põnevat kõne-
ainet õhtusesse sauna! Selleks, et mängus 
edukas olla, ei pea olema “rambo”. Vaja on 
julgust, kiirust, täpsust ja otsustusvõimet – 
kõik muu kujuneb juba mängu käigus.

Geoseiklus on meeskonnamäng, mis 
paneb proovile nii osalejate teadmised 
kui ka füüsise. Iga võistkond saab endale 
GPS-seadme, pliiatsi ning paberi, millel 
just Teie poolt valitud teemal koostatud 
ristsõna. Eesmärk on leida võimalikult 
 palju kindlale territooriumile märgitud 
punkte, kus ootavad ees ristsõnaküsimu-
sed. Mängu saab muuta veelgi põneva-
maks erinevate seiklusülesannetega.
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päev/ 
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suvi/ 
talv

suvi/ 
talv

suvi/ 
talv

suvi/ 
talv

kuni 20 inimest    984 €
21–30 inimest  1224 €
31-40 inimest  1444€
41-60 inimest           Küsi hinda!

HINNAD

36–50 inimest 750 €
51–70 inimest 840 €
71–100 inimest 980 €
101–130 inimest 1140 €

kuni 10 inimest 290 €
iga lisanduv inim, 18 €

HINNAD

36–50 inimest 850 €
51–70 inimest 980 €

kuni 10 inimest 350 €
iga lisanduv inim. 18 €

HINNAD

18 €/inimene*
*  hinnale lisandub 

käibemaks 20%

NB! Alla 12-liikmelisel  
grupil lisandub  
instruktori tasu 18 €/h
Lisakuulid 0,04 €/tk

HINNAD

www.elamuspank.ee 
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu
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VIBU       
LAHING

On oskusi, mida tasub kuklas hoida 
juhuks, kui internet ja elektriküte otsa 
saavad. Siinkohal on üle keskmise arukas 
võtta kätte ja tulla adrenaliinist pritsivale, 
kuid samas täiesti ohutule vibulahin-
gule. Vibulahingut saab pidada nii õues 
märgitud alal kui suuremas saalis. Korralik 
kaitsevarustus tagab, et teil koju suundu-
des pooled silmad kadunud poleks.

10–
200

est 
rus 
eng

1-3h päev suvi/ 
talv

0-10 inimest 250 €
11-20 inimest 480€
21-200 inimest 600€

HINNAD

www.elamuspank.ee 
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, lisandub läbiviija transporditasu

MEESKONNA- 
MÄNGUD

lihtsad ja lõbusad meeskonda arendavad seikluslikud

2018
Aktiivtegevused telli:

(+372)52 77 742) 
jpk@jpk.ee


