
Новорічний корпоратив.

      

Я хочу розповісти про конкурси та ігри, які можна влаштовувати на корпоративній
новорічній вечірці.

1. Хто веселою ходою іноді крокує з горілкою?
2. Хто з вас, скажіть вголос, на роботі ловить мух?
3. Хто морозу не боїться, на машині їздить птахом?
4. Хто з вас, трохи підросте і в начальники піде?
5. Хто з вас не ходить похмурий, любить спорт і фізкультуру?
6. Хто з вас, такий чудний, горілку п’є завжди босий?
7. Хто робоче завданя виконує точно в строк?
8. Хто з вас п’є в кабінеті, як на сьогоднішньому банкеті?
9. Хто з ваших, з друзів, ходить брудний до вух?
10. Хто з вас по бруківці ходить догори головою?
11. Хто з вас, хочу я знати, любить на роботі спати?
12. Хто з вас приходить в офіс із запізненням на годину?

* Російська рулетка

Дуже цікавий розіграш. У зв’язку з цим, проводиться тільки один раз. Повторне його
проведення на вечорі, де хоча б одна людина знайомий з правилами і нюансами гри,
притупить загальне враження від конкурсу.

Чоловічій половині, присутніх на вечеренке, дається можливість продемнстріровать свою
здатність до романтичних і безрозсудним вчинків. Як за часів лицарів круглого столу, на
турнірах, кожен з них може присвятити участь в цьому змаганні улюбленої дамі.
Чоловіки стають в ряд. Дама яка проводить турнір по черзі підходить до кожного з
состязающихся, тримаючи в долонях вазу з яйцями. Яйця звичайно ж варені, крім одного.
Кожен з лицарів повинен взяти яйце і розбити його про свій лоб.

Тут потрібна і відвага, і кураж – а раптом саме тобі дістанеться сире яйце? Чим не
російська рулетка!
Ситуація загострюється по наростаючій, зі зменшенням яєць у вазі.
Зазвичай пані кавалерів дуже переживають за збереження гідного зовнішнього вигляду
учасників «турніру». Вони починають давати поради, захоплено вигукувати фрази
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підтримки як: зручніше встати, розбивати; передають коханим серветки.

* Аукціон «Кіт у мішку»

У перерві між танцями можна провести аукціон втемну. Ведучий показує учасникам лоти,
загорнені в пакувальний папір, щоб було незрозуміло, що всередині. Щоб розпалити
публіку, ведучий в жартівливій формі повідомляє призначення даного предмета.В
аукціоні використовують справжні гроші, при цьому початкова ціна всіх лотів досить
низька. Учасник, що запропонував найбільшу ціну за предмет, викуповує його.

Перед врученням новому власникові предмет розгортають, щоб задовольнити цікавість
публіки. Бажано чергувати смішні та цінні лоти, щоб підвищити азарт публіки.

Приклади лотів і заявок:
Без неї нам буде не в радість будь-яке застілля. (Сіль)
Щось липке. (Цукерка чупа-чупс або льодяник, упакований у велику коробку)
Маленьке, яке може стати більшим. (Повітряна кулька)
Холодне, зелене, довге … (Пляшка шампанського)
Предмет для тих, хто хоче залишити свій слід. (Набір кольорових крейд)
Невід’ємний атрибут цивілізованого життя. (Рулон туалетного паперу)
Недовга радість. (Коробка шоколадних цукерок)
Тренажер для тих, хто хоче навчитися робити гарну міну при поганій грі. (Лимон)
Подарунок з Африки. (Ананас або кокос)
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