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Sudužus laivui, Robinzonas Kruzas atsidūrė
negyvenamoje saloje, kur išgyveno tik
pasikliaudamas savo žiniomis ir jėgomis. Jis
įrodė, jog akis į akį su gamta susidūręs žmogus,
savyje gali atskleisti iki šiol neregėtas galimybes.

Robinzono istorija gyva ir dabar - tokius
nuotykius patirti gali kiekvienas iš mūsų!

Tradiciškai Robinzonai susiduria su rūsčiomis
sąlygomis. Tačiau minimalus komfortas priverčia
atskleisti maksimalų išradingumą.



Kviečiame miesto ir darbo nualintus svečius
išbandyti Robinzonadą, pasidžiaugti gamtos
teikiamais malonumais, įminti vieną kitą jos mįslę
ar suprasi, kaip arti jos esame.

Robinzonai visada kovoja dėl išlikimo, net ir
pramogaudami. Noras laimėti, pasirodyti geriau
už kitus – šiuolaikinio išlikimo sąlyga. Dalyviams
pasiskirsčius į gentis, prasidės neužmirštama kova
dėl išlikimo, apims azartas vykdant linksmas ir
žaismingas užduotis įvairiose pramoginėse
estafetėse, grojimo būgnais, irklavimo varžybose,
išlikimo pamokose ar didžiulėse orientacinėse
varžybose.





Nuotaikingas vedėjas viso renginio metu džiugins
gera nuotaika ir kvies atlikti veiklas drauge!





Riedėk greičiau, tiesiau, tiksliau!

Varžytuvės minkštais pripučiamais kamuoliais
vandenyje ir ant žemės – tikras iššūkis adrenalino
fanatikams! Kiekvienam Robinzonui svarbu prisitaikyti
prie bet kokių sąlygų ir išlikti budriam bei vikriam, net
jeigu ir tenka ridentis nuo kalno kartu su didžiuliais
akmens luitais.

Kas iškovos pirmuosius taškus savo genčiai?



Robinzonas svajojo pabėgti iš salos atgal į civilizaciją. Ar
Jūs bėgtumėte kartu?

O kaipgi tai padaryti, nemokant irkluoti robinzoniškos
valties? Kviečiame į susitikimą su jaunais, energingais
irklavimo treneriais, kurie praves privalomus
apmokymus ant kranto ir susipažindins su
keturvietėmis valtimis.

Treneriai burtų traukimo būdu paskirstys Robinzonus į
komandas ir prasidės ištvermės, komandinio darbo,
puikios nuotaikos ir veiksmo reikalaujantys išbandymai!
Ir.. op! Ir... op! Kuri komanda greičiausiai atras įgulos
dvasią ir išsiverš į priekį?



Prie salos sudužo ne vienas laivas, čia lankėsi ne
vienas piratas, kuris su vilRmi paslėpdavo savo lobį.

Drąsiausi Robinzonai kviečiami dalyvauR
orientacinėse varžybose, kuriose galės uždirbR taškų
savo genčiai ir kovoR dėl geriausių Robinzonų vardo!
O taip pat ir susirasR išsvajotąjį lobį.



Medžioti galima ir ietimi bei kirviu. Kieno ranka
stipriausia ir taikliausia? Ką verta siųsti į medžioklę
ir kas gins genties garbę kirvio ir ieties mėtymo
finaluose?

Taikliausi kiekvienos genties robinzonai bus
pakviesti susirungti pagrindinėje aikštėje
vyksiančiame finale.



Jų metu Robinzonai privalės atskleisti visas
geriausias savybes – vikrumą, komandiškumą,
stiprybę ir drąsą.

• Vikrumas – Vanduo yra viskas!

• Komandiškumas

• Stiprybė – Kas nugalės alkį?





Skirtingų genčių Robinzonai kviečiami pasitikrinti
savo žinias protų kovose. Čia laukia įvairiausi
kūrybiškumo, logikos ir greito mąstymo
reikalaujantys klausimai įvairiausiomis temomis.

Robinzoniškos protų kovų nepaprastos – po
kiekvieno turo prasčiausiai pasirodžiusi komanda
praras po vieną savo narį – jis bus surišamas ir
išvedamas.

O kad jo neiškeptų išbadėję kanibalai arba sulaukėję
kiti Robinzonai, komandos draugai išgelbėti
prarastąjį galės tik dar labiau pasukdami galvas ir
teisingai atsakydami į užduodamus klausimus.



Kuris genties narys šiandien bus siunčiamas į
medžioklę? Kurio žvilgsnis aštriausias, reakcija
greičiausia, o rankos nesudrebės net pamačius
didžiausią plėšrūną?

Šaudymo iš lankų užsiėmimo metu Robinzonai
ne tik išmoks naudotis šiais ginklais, bet ir atras
dar neatrastas medžiotojų savybes.

Taikliausi kiekvienos genties Robinzonai bus
pakviesti susirungti pagrindinėje aikštėje
vyksiančiame finale, kurį komentuos renginio
vedėjas.



Kaip atšiauriomis sąlygomis užsikurti ugnį? Kaip
apdoroti vandenį, kad jis būtų geriamas? Kaip
pasistatyti būstą nakvynei? Kaip suteikti
draugui pirmąją pagalbą?

Profesionalai atsakys į svarbiausius išlikimo
klausimus ir išmokys kaip visa tai padaryti
patiems.





Genčių skirtumus būRna išryškinR –
pasiruoškite kovai už išlikimą išmokdami
piešimo ant kūno meno!

Na, o siekiant atrasR harmoniją su gamta,
būRna išmokR tapR jos dalimi. Įvairios
maskuotės pamokos atskleis robinzonų
kūrybiškumą ir neįRkėRnas galimybes.

Kiekviena genRs pademonstruos savo
maskavimosi įgūdžius ir pristatys juos scenoje.



Genčių garsai, apeigų šokiai ir energijos
išlaisvinimas – po medžioklės ir sunkios
dienos svarbu gerai atsipalaiduoti!

Laukiniai ritmai ir būgnų garsai – kaip tik tai,
ko Jums reikia! Vienu metu būgnais gali groti
net 100 žmonių.

Geriausiai pasirodę, vakaro pabaigoje bus
kviečiami į sceną atlikti kartu su
profesionalais sukurtą kūrinį.



Vieni genties nariai medžioja, kiti ruošia
vakarienę...

Išmokę užkurti ugnį Robinzonai gali paruošti
puikiausius troškinius. Tačiau kur juos ruošti?

Profesionalai pamokys žiesti puodus, kuriuose
jau greitai garuos laukinė vakarienė.



• Atkreipkite dėmesį į pačią renginio idėją. 

• Jums netinkamas programos dalis, veiklas, ar 
renginio detales galime pakeisti kitomis arba jų 
atsisakyti. Mes pasiruošę surasti jums 
maksimaliai priimtiną bendradarbiavimo 
variantą. Visi klausimai sprendžiami susitikimų 
metu
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