Kwatera Główna
Centrum Laser Tag

Kwatera Główna - kim jesteśmy i co oferujemy?
Laser Tag nazywany często laserowym paintballem, to najnowocześniejsza odmiana symulacji pola walki. Mroczny labirynt, prawdziwi
przeciwnicy i realistyczny karabin strzelający wiązką światła, zapewnią
każdemu ogromną dawkę emocji i adrenaliny.

Wejdź do gry!
Rozgrywki w Kwaterze Głównej toczą się w niezwykle klimatycznym
labiryncie na powierzchni ok. 433 m2. Teren gry składa się z tuneli, bunkrów,
antresol i balkoników, różne przejścia i przeszkody oraz zapory z opon, beczek
i worków z piaskiem. Do tego niezwykłe wrażenie robi podłoga - pokryta
unoszącą się mgłą. Rozgrywce towarzyszy zagrzewająca do walki muzyka, a
całość skonstruowana jest tak, żeby imitować futurystyczne pole walki. To tu
można się zmierzyć twarzą w twarz z własnym strachem. Zaznać prawdziwych
emocji w starciu z realnym przeciwnikiem. W porównaniu z normalnym
paintballem walka w Centrum Laserowego Paintballa jest o wiele szybsza,
bardziej dynamiczna i nie ma ryzyka uderzenia kulką. To doskonałe miejsce
na odstresowanie się po pracy, urządzenie wieczoru kawalerskiego, urodzin,
imprezy świątecznej czy integracyjnej dla całej firmy. Zapraszamy serdecznie
każdego śmiałka pragnącego sprawdzić się w walce!

Na czym polega gra?
Zazwyczaj formujemy dwie kilkuosobowe
drużyny. Wojownicy wyposażeni są w specjalne
karabiny
miotające
skoncentrowaną
wiązką
podczerwieni oraz kamizelki i opcjonalne opaski
z sensorami odczytującymi trafienie. System
gwarantuje pełną czytelność zdarzeń: rejestrowane
są wszystkie trafienia, doładowania żyć, ataki
na bazy przeciwnika po to, aby po grze można
było wyłonić zwycięską drużynę, najlepszego
snajpera i najbardziej aktywnego gracza. Wyniki
z pełnym zestawieniem ilości wystrzelonej amunicji,
skutecznością trafień a nawet informacją o tym, w
jaką część ciała trafiały poszczególne strzały. Gra
jest elektroniczną formą nowoczesnego paintballa.

Oferta
W czasach, gdy każdy chce przeżyć niepowtarzalną i wyjątkową imprezę wraz z
koleżankami i kolegami z pracy, wypad do Kwatery Głównej będzie doskonałym
rozwiązaniem.
Oferujemy bowiem:
•

Turnieje Laser Taga - laserowego paintballa

•

Turnieje piłkarzykowe

•

Imprezy integracyjne

•

Imprezy okolicznościowe

•

Imprezy świąteczne (opłatek, wigilia, mikołajki)

Niezapomniana impreza tylko w Kwaterze Głównej!
Zorganizowanie imprezy w Kwaterze Głównej to doskonały sposób na integrację, świetną
zabawę i dużą dawkę adrenaliny. Gra w Laser Taga jest doskonałą formą rozrywki. Do
tego - po wyczerpujących i zaciętych bojach - oferujemy dodatkowe atrakcje.

Dodatkowe rodzaje gier w Kwaterze Głównej
W przerwie między rozgrywkami w laserowego paintballa można zmierzyć swoje siły w
innych rodzajach gier. Dla fanów futballu mamy stół z piłkarzykami, a dla wyborowych
strzelców - darty.

W bojowym nastroju - grochówka wojskowa
Istnieje możliwość zamówienia prawdziwie wojskowej grochówki. Pyszna gęsta zupa,
gotowana w tradycyjny sposób z szyszkami, to prawdziwie smaczna i sycącą inauguracja
wieczoru.

A ponadto...
Możemy również zamówić dania główne, pizzę, przekąski (np. precle, muffinki) lub
dokonać rezerwacji w pobliskich lokalach. Naszymi partnerami są m.in. KonQrencja,
Covrigi czy Kawiarnia Ego.
Na specjalne życzenie firmy możemy uruchomić również nasz własny bar, wyposażony
w napoje alkoholowe. W menu znajdziecie Państwo piwo oraz ( to dla twardych i
zaprawionych w bojach zawodników) - wódka z colą lub sokiem.

Oferta pakietów
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną opcję pakietów,
dzięki którym każda firma może wybrać najlepszą dla siebie opcję.
Pakiet I – Rezerwacje grupowe
To pakiet dla grupy ok. 20-osobowej, z rezerwacją na min. 2 godz. Oferujemy
organizację imprezy zamkniętej lub mini-turnieju. Do tego grę w piłkarzyki
dodajemy gratis.
		

Cena 		

Następne godziny

pn.- czw. 12-17		

400 zł. / 2h		

200 zł. / godz.

pn.- czw. 17-22		

600 zł. / 2h		

300 zł. / godz.

sb. 12-22

700 zł. / 2h		

350 zł. / godz.

pt. i nd. (Święta) 12-17

500 zł. / 2h		

250 zł. / godz.

pt. i nd. (święta) 17-22

700 zł. / 2h		

350 zł. / godz.

		

Pakiet II – Abonament dla firm
Wraz z nowym rokiem przygotowaliśmy dla Państwa coś specjalnego.
Wprowadzamy możliwość zakupu abonamentów dla firm. Możliwy jest wybór
jednego z trzech pakietów. Podczas jednego wejścia może zagrać grupa
licząca 10 osób.
Proponujemy następujące możliwości:
•

5 wejść 1h - 340 zł za godz., płatne z góry 1700 zł,
do wykorzystania przez cały rok od daty zakupu

•

10 wejść 1h - 320 zł za godz., płatne z góry 3200 zł,
do wykorzystania przez cały rok od daty zakupu

•

15 wejść 1h - 300 zł za godz., płatne z góry 4500 zł,
do wykorzystania przez cały rok od daty zakupu

Wybrani klienci
Z naszych usług skorzystało już wiele prestiżowych firm, korporacji, jak
również małych i średnich przedsiębiorstw. O tym, że świetnie się u nas
bawili najlepiej świadczy to, że chętnie i często do nas wracają ;)
Volvo, Nokia Siemens Networks, Tieto, Nasza Klasa, Opera, Capgemini,
HP (Global e-Business Operations), IBM, Whirlpool, BNP Paribas Bank,
Polpharma, Oferteo, Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Decathlon, Geoban, Getin Noble
Bank, AmRest, Santander Consumer Bank, BLStream itp.

Zapraszamy do współpracy!
Jesteśmy przekonani, że zorganizowana u nas impreza spełni wszelkie
Państwa oczekiwania. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie
oraz dodatkowe propozycje. Mamy nadzieję, że nasza oferta współpracy
przypadnie Państwu do gustu i będziemy mogli nawiązać owocną
współpracę. W celu pozyskania dodatkowych informacji o naszym Centrum
Laser Tag Kwatera Główna, zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.kwateraglowna.pl
profil na Facebooku:
www.facebook.com/KwateraGlowna
kanał na You Tube:
http://www.youtube.com/user/KwateraGlowna

Dane kontaktowe:
ul. Sienkiewicza 8a
50-335 Wrocław
www.kwateraglowna.pl
tel: 531 638 000
mail: sztab.wroclaw@kwateraglowna.pl
Godziny otwarcia:
Codziennie 12:00 - 22:00

