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Bendrovių žaidynės – tai sporto ir kultūros renginys, atviras 
visų tipų organizacijoms. Pirmą kartą Lietuvoje šis projektas 
organizuojamas Birštone, švenčiant Tarptautinę olimpinę 
dieną. Pasaulyje panašaus pobūdžio renginiai organizuojami 
jau daugiau kaip 25 metus, pritraukia tūkstančius dalyvių bei 

žiūrovų. 

 

Tarptautinės bendrovių žaidynės buvo ir yra globojamos tokių 
lyderių, kaip Nelsonas Mandela, Fransua Miteranas, 
Didžiosios Britanijos princesė Ana, seras Aleksas 
Fergusonas.  

 

Bendrovių žaidynės – tai drauge ir verslo renginys, kuris:  

 stiprina darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, 

 padeda atrasti naujus talentus, 

 didina bendrovės prekės ženklo žinomumą, 

 leidžia pristatyti naujas paslaugas, produktus,  

 padeda kurti naujas pažintis ir verslo galimybes. 

 

Programoje 

 daugiau kaip 10 sporto šakų ir turnyrų, 

 žaidynių atidarymas ir šventinė eisena, 

 koncertai, laisvalaikio ir pramogų erdvės  
(sportinis pokeris, protų mūšiai, koncertai ir kt.), 

 lyderystės sesijos su FranklinCovey 
(7habits.franklincovey.com, www.the5choices.com)  

 

 

Daugiau informacijos apie projektą ir bendradarbiavimo galimybes 

 Renaldas Gražys +370 656 49496 

 Linas Zareckas +370 682 20818 
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Susipažinimo vakaras ir piknikas     
Žaidynių atidarymas ir šventinė dalyvių eisena     
Vakaro koncertas     
Sporto turnyrai ir rungtys    

Krepšinis 5x5 (vyrų ir moterų turnyras)      
Futbolas 6x6 (vyrų turnyras)      
Paplūdimio tinklinis 2x2 (vyrų ir moterų turnyras)     
Paplūdimio tinklinis 4x4 (mišrūs ketvertai)     
Didieji vikingų laivai 14+2 (1000 m. vyrų turnyras)      
Mažieji vikingų laivai 8+2 (500 m. moterų turnyras)      
Lauko tenisas (vyrų ir moterų turnyras)     
Lauko tenisas (mišrūs dvejetai)     
Stalo tenisas (vyrų ir moterų turnyras)     
Dviračiai (10 ir 20 km) (vyrų ir moterų turnyras)     
Bėgimas (5 km ir 10 km) (vyrų ir moterų turnyras)     
Sprintas (100 m, 200 m) (vyrų ir moterų turnyras)     
Petankė (vyrų ir moterų turnyras)     

Laisvalaikio ir pramogų erdvės       
Lyderystės sesijos su FranklinCovey     
Žaidynių uždarymas ir komandų apdovanojimai     

 

 

 Pusryčiai ir pietūs / vakarienė (4 maitinimai) 

 Marškinėliai ir kita renginio atributika ir apdovanojimai 

 Pramogos (sportinis pokeris, protų mūšiai, koncertai ir kt.) 

 Lyderystės sesijos ir su FranklinCovey 

55 €/žm. 

  

 Žaidynių miestelis – kempingas 
(vieta palapinei / karavanui / automobiliui)  20 €/žm. 

 Poilsio namai 
(www.birstonotulpe.lt, www.birstonobanginukas.lt) 30 €/žm. 

 Viešbučiai ir SPA centrai 
(www.royal-spa.lt)  65 €/žm. 

 Viešbučiai ir SPA centrai 
( www.spavytautas.lt, www.birstonas.sanatorija.lt) 80 €/žm. 

  

 Vikingų laivai  
(du treniruočių (~3 val.), įskaitinis ir finalinis palaukimai) 600 €/komandai 

 Krepšinis, futbolas  
(mažiausiai 3 varžybos  grupėje ir finalinės varžybos) 200 €/komandai 

 Lauko tenisas, dviračiai 40 €/dalyviui 
 Paplūdimio tinklinis, stalo tenisas, bėgimas, sprintas, petankė  20 €/dalyviui 
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