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❖Địa điểm: Trung tâm rừng Phước Bửu

❖Thời gian: Sáng ngày 9/9/2022

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM



CHỤP HÌNH FLYCAM



CHIA ĐỘI



HOẠT ĐỘNG WARM-UP

Khởi động, push-up tinh thần đội chơi



LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
❖ Thời lượng: 3 giờ

❖ Thử thách: Các đội sẽ thực hiện thử thách của ban tổ chức đưa ra để tìm gợi ý, sau đó di

chuyển vào trong khu rừng đến các trạm và thực hiện thử thách tại mỗi trạm để thu tập

tài nguyên, trong quá trình di chuyển sẽ mang theo một cây giống, sau khi thu thập đủ tài

nguyên sẽ di chuyển về lại về vị trí trạm hợp nhất để thực hiện thử thách cuối cùng và

trồng cây

Tiêu chí chấm:

❑Quá thời gian thực hiện thử thách (3 tiếng) sẽ bị trừ điểm (10đ/15 Phút)

❑Thu thập tài nguyên để quy đổi thành điểm tương ứng sau khi ra khỏi rừng.

❑Đội có nhiều điểm nhất là đội chiến thắng



SƠ ĐỒ TRẠM

Nối vào 

Thử thách mật thư lửa, trạm hợp nhất
Khu rừng, chứa 4 trạm 

Thử thách chụp hình



Thử Thách : Mật thư lửa

NỘI DUNG THỬ THÁCH

Mô tả : BTC cung cấp mật thư và đội chơi phải giải mật thư.

Nhiệm vụ : Giải mật thư bằng lửa để tìm vị trí của các trạm trên bản đồ,

BTC bố trí các tài nguyên tại mỗi trạm.



Trạm 1 : Tài Nguyên Đất

Mô tả : BTC sẽ bố trí 1 bộ mạng nhện ma trận, với 8 chiếc lỗ cao, thấp khác nhau.

Nhiệm vụ: Đội chơi phải bố trí 8 thành viên để vượt qua ma trận nhện, các thành

viên còn lại sẽ hỗ trợ đưa từng thành viên vượt qua. Theo nguyên tắc BTC đưa ra.

Hoàn thành thử thách, các thành viên được vào lấy tài nguyên đất.

NỘI DUNG THỬ THÁCH



Trạm 2 : Tài Nguyên Nước

Mô tả : BTC cung cấp cho đội chơi 1 bộ dụng cụ di chuyển “Nước”, được gắn 8 sợi

dây dù.

Nhiệm vụ : 8 thành viên gắn 8 sợi dây vào người. Sau đó dùng cơ thể của 8 thành

viên di chuyển 10 chai nước từ điểm A-B. Các thành viên không được dùng tay giữ

chai. Hoàn thành thử thách, đội chơi mang tài nguyên về.

NỘI DUNG THỬ THÁCH



Trạm 3 : Tài Nguyên Phân Bón

Mô tả : BTC sẽ bố trí nhiều hình ảnh tài nguyên khác nhau. Trong đó có 5 tài nguyên

hình phân bón.

Nhiệm vụ : Các thành viên dùng sợi dây thừng BTC cung cấp, di chuyển đồng đội

trên sợi dây, vượt qua những chướng ngại vật vào vòng tròn. Sau đó lấy 5 tài nguyên

mà BTC đã bố trí trong vòng tròn. Hoàn thành thử thách các thành viên được vào

lấy tài nguyên.

NỘI DUNG THỬ THÁCH



Trạm 4 : Tài Nguyên Giá Trị Cốt Lõi SCB

Phát triển nguồn nhân lực

Mô tả : BTC cung cấp cho đội chơi 1 mô hình Kim Tử Tháp vơí 5 khối tương ứng 5

giá trị SCB Bank.

Nhiệm Vụ: Lần lượt từng thành viên di chuyển đến cột kim thử tháp mô hình. Sau

đó di chuyển 5 tầng tháp từ cột A tới cột C với cột B làm trung gian. Trong quá trình

di chuyển, tầng tháp lớn hơn luôn phải ở vị trí bên dưới tầng tháp nhỏ hơn tại bất kỳ

cột nào. Mỗi lần chỉ được phép di chuyển 1 tầng tháp

NỘI DUNG THỬ THÁCH



Thử Thách : Check in địa điểm nổi tiếng

Mô tả : BTC cung cấp 1 tấm hình.

Nhiệm vụ : Trên đường đi đội chơi phải tìm địa điểm check in nổi tiếng giống trong

hình, nằm trong khu rừng. Nơi mà giới trẻ và nhiều nghệ sĩ check in.

NỘI DUNG THỬ THÁCH



Đội trưởng phải chèo lên ngọn núi cao, với sự hổ trợ của các đồng đội. Sau đó, lấy 1

mật thư chìa khóa đáp án của bức tranh giá trị cốt lõi. Hoàn thành nhiệm vụ đội chơi sẽ

mở chiếc vali bí ẩn chứa các giá trị của SCB Bank.

TRẠM HỢP NHẤT 



Nhiệm vụ

Tất cả các thành viên cùng nhau ghép những mảnh ghép tạo thành một bức tranh

giá trị mang hình ảnh thương hiệu và giá trị cốt lõi SCB Bank.

TRẠM HỢP NHẤT 



Với những vật phẩm các thành viên SCB BANK tìm kiếm được là yếu tố hội đủ

điều kiện cần và đủ để ươm mầm cho cho sự sinh sôi nảy nở và thịnh vượng của

SCB BANK….. Các thành viên trong đội sẽ cùng nhau trồng cây cùng với các tài

nguyên lấy được qua các thử thách và giá trị của công ty

TRẠM HỢP NHẤT 



ĐÚC KẾT 




