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Vankilapako alkaa. Vihjeiden avulla ja luovaa mielikuvitusta käyttäen pyritään 
pakenemaan vankilan muurien ulkopuolelle. Kuka pääsee karkuun ja kenet var-
tija pysäyttää? Tiukka taistelu vapaasta elämästä alkaa. Jatkuuko sinulla vesi 
ja näkkileipä kuuri vai pääsetkö nauttimaan leveämmästä leivästä?

TAPAHTUMAN KUVAUS
Vihjeiden avulla ja luovaa mielikuvitusta käyttäen pyritään pake-
nemaan vankilan muurien ulkopuolelle. Paon aikana kierretään 
vankilaa ja ratkotaan tiukkoja, nokkeluutta, ketteryyttä sekä voi-
maa vaativia tehtäviä. Varo vaan, ettet törmää vartijaan. Hän pis-
tää karkulaiset hetkeksi eristykseen ja näin menetetään kallista 
aikaa. Voittajaryhmä on se, joka selvittää rastiradan parhaalla 
yhteishengellä, ketteryydellä ja oveluudella. Vieraille lainataan 
teeman mukaiset asut. Pako voidaan toteuttaa esimerkiksi ko-
koustilaisuuden jälkeen leikkimielisenä aktiviteettina. Paon jäl-
keen voidaan jatkaa iltaa Jailhouse Night teematapahtumalla.
 

TAPAHTUMA SISÄLTÄÄ 
Projektinjohto 
• Suunnittelu ja yhteydet
Tapahtuman toteutus 
• Valmistelu, rakennus ja purku
• Rekvisiitta + eteismaksu
Catering
• Kevyt välipala
Tapahtuman henkilökunta 
• Vastuuhenkilö ja ohjaajat
Tapahtuman ohjelma
• Aktiviteetit 7-10 kpl
Tapahtuman logistiikka
• Materiaalikuljetukset

LISÄKSI TARVITTAESSA
• Asiakaskuljetukset
• Kokousjärjestelyt
• Iltajuhlan organisointi
• Kutsut/graafiset materiaalit
_______________________________

VÄLIPALAMENU
•  Runsas hedelmävati tutuilla ja  
 eksoottisilla hedelmillä
•  Fetapinaattipiras
•  Suklaakonvehteja
•  Tuoremehu

Kesto:   2-3 h
Ryhmäkoko:  10 - 80
Paikka:  Hotel Katajanokka
Hinta:   Minimi 10 hlöä: 149,00€ / hlö + alv 22%
   Lisähenkilöt 11 - 30: 80,00€ / hlö + alv 22%
   Lisähenkilöt 31 - 80: 60,00€ / hlö + alv 22%
   Esimerkki:
   50 hlöä = 85,80€ / hlö + alv 22%
   Tapahtuman tulee sisältää kokousjärjestelyt 
   tai illallisen. Teemme niistä erillisen tarjouksen.
 

Best Of Helsinki 2009 ehdokas 
Incentive-kategoria
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