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PRIMER ENODNEVNEGA 
ŠPORTNEGA TEAM 
BUILDINGA*
- Dopoldne prihod udeležencev, 
- sledi zajtrk (na vašo željo), 
- pričetek športnih aktivnosti 

(za nemoten potek skrbi vodja 
posamezne športne discipline), 

- kosilo, 
- zaključek s podelitvijo, na vašo 

željo organiziramo tudi glasbeno 
skupino. 

PRIMER VIKEND TEAM 
BUILDINGA*
PETEK
V poznejšem popoldanskem času 
prihod zaposlenih v izbrani hotel.

Nastanitev  v  sobah in priprave na 
večerjo.

SOBOTA
Zajtrk v hotelu in odhod do 
športnega centra, kjer potekajo 
športne igre podjetja.

Pričetek  športnih iger ob 10 uri.

Sobotni dan je namenjen športnim 
igram, kjer se zaposleni športno 
udejstvujejo in udeležujejo 
tekmovanja v različnih športnih 
segmentih.

Organizirano kosilo v športnem 
centru- catering za vse udeležence.

Po kosilu nadaljevanje športnega 
tekmovanja.

Zaključek športnih iger po programu.  

Večerja v športnem centru za vse 
udeležence-catering.

Po večerji svečana podelitev pokalov 

in plaket najboljšim udeležencem in 
nagovor predsednika uprave družbe 
nastopajočih.

Koncert za udeležence športnih iger.

NEDELJA
Zajtrk v hotelu.

Po zajtrku odhod iz glavnega pomola 
v Portorožu, kjer se za udeležence 
športnih iger organizira izlet z ladjo 
po slovenski obali.

Možnost cateringa na ladji.

Po izletu z ladjo odhod udeležencev 
do hotela. 

PRIMER TEAM BUILDINGA NA 
VODI OB OBALI PORTOROŽA 
ALI STRUNJANA*
Na barki postrežemo s cateringom. 
Za športne aktivnosti na vodi so na 
razpolago vodni skuter, pedelini, 
kajaki, gliser s tubami, banane, 
smučanje na vodi. Za skupino je 
poskrbljeno tudi za varnost. Poleg 
sta ves čas dva reševalca z opremo.

Spoštovani, 

smo podjetje Športni Turizem Portorož d.o.o., specializirano 
za organizacijo športnih iger, športno-turističnih programov 
in priprav športnikov. 

Ponujamo Vam organizacijo športnih iger, ki so edinstvena 
priložnost za druženje, spoznavanje, tekmovanje in sprostitev 
Vaših sodelavcev v lepem naravnem okolju Portoroža. 
Odlična športna infrastruktura, spremljajoča ponudba 
ter naša organizacija, bodo prispevali h kakovostnemu in 
nepozabnemu srečanju. 

Vljudno vabljeni, da si ogledate našo spletno stran 
www.sportstourismportoroz.com, kjer si izberete športne 
aktivnosti po Vašem izboru, mi pa jih za Vas pripravimo 
v nepozabno doživetje, ki bo zagotovo prispevalo k še 
uspešnejšemu delovanju Vašega kolektiva.

Ponudba organizacije Športnih Iger za Vaše podjetje 
zajema organizacijo: 

•	 teniškega	turnirja	
•	 turnirja	v	košarki	(trojke)	
•	 turnirja	v	malem	nogometu	
•	 odbojka	v	dvorani	ali	na	pesku
•	 badmintona	
•	 bowlinga	
•	 streljanja	z	lasersko	puško	
•	 šahovskega	turnirja	
•	 golf	turnirja	(tri	možne	lokacije:	Lipica,	Trst	ali,	Kempinski	Savudrija)	
•	 mini	golf	turnirja	
•	 namiznega	tenisa	
•	 turnirja	v	kartingu	
•	 cateringa
•	 otroških	delavnic	
•	 masaž	(klasična,	športna	in	masaža	shiatsu)	
•	 moderatorja	dogodka	za	več	kot	100	oseb	
•	 nastanitev	v	bližnjih	hotelih	ali	apartmajih	
•	 drugo	(glede	na	povpraševanje)

Reference:
- Ernst & Young
- Tesa Tape d.o.o.
- Dhl Express
- JT International
- Sports Direct
- Nacionalni inštitut za biologijo

* Programi niso fiksni, možne so 
spremembe glede na vaše želje.



Športni Turizem Portorož d.o.o.

Obala 16, 6320 Portorož - Slovenija

T: +386 (0)5 674 21 06

F: +386 (0)5 674 21 07

E: info@sportstourismportoroz.com

www.sportstourismportoroz.com
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