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BẢNG BÁO GIÁ TEAMBULDING
Với những lợi thế về địa hình đại phương, địa điểm và sự đa dạng về các dịch vụ, cùng với đội
ngũ huấn luyện teambuilding dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. SEA KING
TOURIST tự hào đã trở thành công ty du lịch thu hút và là lựa chọn hàng đầu cho các chuyến
dã ngoại, ”camping”, teambuilding của các tổ chức, công ty, doanh nghiệp.
Chương trình Teambuilding kết nối các thành viên lại với nhau, tăng thêm sự hiểu biết lẫn
nhau, các thành viên khi tham gia trò chơi sẽ có thêm các kỹ năng Teamwork.
Sau đây SEA KING TOURIST xin giới thiệu kịch bản, các trò chơi teambulding và bảng báo
giá:
Game

Nội Dung

MC tổ chức mini game tạo không khí vui vẻ,
xếp thành vòng tròn khởi động.
KHỞI ĐỘNG - Đội Ngắn nhất.
- Đội dài nhất.
- Đội cao nhất.

CHIA ĐỘI

MC chia đội ngẫu nhiên theo cách của MC.
- Bầu đội trưởng.
- Chọn câu khẩu hiệu của đội.
- Mỗi đợi sẽ được phát một ngọn cờ theo những
màu sắc khác nhau, những bộ đề can và những
chiếc kéo. Trong thời gian 5 phút, các đội sẽ
cùng nhau tìm ra người đội trưởng, tên của đội,
slogan và dùng đề can để trang trí cờ của đội
mình theo từng phong cách riêng. Sau 5 phút,
các đội lên trình bày về ý nghĩa của tên đội, lá
cờ của mình .

GAME 1: ĐUA “Đua ghe” là một trò chơi dễ và vui nhộn nhất.
GHE TRÊN - Để chơi trò này, đoàn sẽ chia làm 2-4 đội
(nhiều hơn thì chia làm nhiều đợt đua).
CẠN
- Các đội ngồi xếp hàng xen kẽ nam nữ, người
sau gác chân lên đùi người trước.
- Khi có hiệu lệnh xuất phát, tất cả các đội di
chuyển về đích ở mực nước biển, lưu ý chỉ
được dùng tay và hông để di chuyển. Đội nào
bị đứt giữa đường, phải ngừng lại, ráp đoàn lại
rồi mới dược đua tiếp.
- Đội nào có người cuối cùng cán đích trước đội
đó chiến thắng.

Hình Ảnh

GAME 2:
CƯỚP CỜ

- Cách chơi: mỗi đội xếp thành 1 hàng dọc,
sau đó lần lượt từng người 1, xoay 5 vòng tại
chỗ vạch rồi chạy lên chạm cây cờ mà ban tổ
chức đã bố trí sau đó quay về chạm tay
người tiếp theo, cứ thế, đội nào nhanh nhất
hết người thì chiến thắng

Đạo cụ chuẩn bị: Tấm bạt 1x1m, những chai
nước 500ml
Cách chơi:
Chia thành 3 – 5 đội tùy số lượng thành viên
Các đội được nhận 1 tấm bạt và 5 chai nước
Khi có hiệu lệnh bắt đầu, mỗi đội có nhiệm vụ
dùng tấm bạt, di chuyển lần lượt từng chai nước
GAME 3: CÂN
về vạch đích mà không dùng đến tay.
BẰNG TUYỆT
Mỗi thành viên sẽ cầm vào đầu tấm bạt, căng
ĐỐI
ra, đặt 1 chai nước lên sao cho cân bằng không
bị đổ về tới đích.
Tiêu chí chiến thắng:
Nếu đội nào đưa được 5 chai nước về đích
trước sẽ chiến thắng. Trong quá trình di
chuyển, nếu đội nào làm đổ chai nước sẽ đi lại
từ đầu.

- Mỗi đội nhật 1 chiếc phao hơi.
- Nhiệm vụ: Cử 7 thành viên 1 đội kẹp phao ko
GAME 4: được dùng tay di chuyển từ vạch A đến vạch B,
CHUNG SỨC đến B 1 người quay lại vác phao đưa các thành
ĐỒNG LÒNG viên tiếp theo sang sông. Đội nào đưa được
nhiều thành viên sang trong vòng 5p đội đó đạt
điểm cao.

Đạo cụ: Vòng tròn Olympic
Tiếp theo là một trò chơi tuy khó nhưng thể
hiện sự khéo léo của các thành viên trong cùng
một đội. Trước khi tham gia, người đội trưởng
GAME 5:
phải bàn kế hoạch cùng với các đội viên của
VÒNG TRÒN
mình làm như thế nào để VÒNG TRÒN
OLYMPIC
OLYMPIC xuyên suốt từ đầu hàng đến cuối
hàng, tất nhiên nhanh nhất sẽ là đội thắng cuộc.
Sự khéo léo và tính đồng đội cũng được sử
dụng trong trò chơi tiếp theo.

Mỗi đội chọn ra nhiều cặp, 1 người tư thế đứng
cầm 2 chân, 1 người sẽ nằm sấp xuống bãi cáp,
GAME 6:
chống 2 tay lên, và 2 chân sẽ để người đứng đó
LA HÁN ĐẨY
cầm và di chuyển lên phía trên, lấy 1 ống hút đã
XE BÒ
cắm sẵn trên kia, xong quay về. Và cứ thế tiếp
tục, đội nào lấy nhiều ống hút hơn đội đó thắng.

Đạo cụ chuẩn bị:
Những đoạn dây cờ đuôi nheo được treo theo
các vị trí và độ cao khác nhau
Cách chơi:
Các đội chơi sẽ lần lượt giúp nhau vượt qua các
GAME 7:
chướng ngại vật được chuẩn trước như trên.
VƯỢT HÀNG
Yêu cầu từng thành viên vượt qua các hàng rào
RÀO THÉP
đó mà không được chạm vào.
GAI
Với những hàng rào, cả đội sẽ phải vượt qua
mà không phạm luật.
Tiêu chí chiến thắng:
Đội nào có tất cả các thành viên về trước sẽ
chiến thắng.

GAME 8:
XẾP HÌNH

Mỗi đội chia ra 1 khu vực, tất cả thành viên
mỗi đội phải tập trung theo hiệu lệnh của MC
và tất cả thành viên phải xếp thành biểu tượng
riêng của đội mình, đội nào xếp BIỂU TƯỢNG
đẹp nhất, ấn tượng nhất sẽ là đội chiến thắng

- Chia sẻ của MC về chương trình Team
Building
- Chia sẻ của người chơi về chương trình
TỔNG KẾT TeamBuilding.
- Chia sẻ của ban lãnh đạo về chương trình và
thông điệp truyền tải.
- Tổng kết và trao quà cho đội thắng cuộc.

Giá Teambulding:
Dưới 30 khách
3.000.000đ

Từ 30 – 50 khách
100.000/khách

Trên 50 khách
95.000đ/khách

 Bao gồm :
 MC, quản trò dẫn chương trình
 Tất cả các đạo cụ phục vụ chương trình Teambuilding
 Không bao gồm:
 Chi phí âm thanh, ánh sáng
Chơi team Quý khách chuẩn bị đồ cho phù hợp…
Chúc Quý khách tận hưởng Teambulding thú vị.

Sea King Tourist
Enjoy exciting holiday

