Kwatera Główna
Centrum Laser Tag

Kwatera Główna Centrum Laser Tag
- wejdź do gry!
Laser Tag nazywany jest często laserowym paintballem. Rozgrywki
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 gry. W porównaniu z tradycyjnym paintballem
gra w Centrum Laserowego Paintballa jest o wiele bezpieczniejsza (wyklucza
możliwość uderzenia kulą z farbą), a przy okazji jest bardziej dynamiczna
i rozwijająca.

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 dla szkół
Imprezy integracyjne
Wspólna zabawa to doskonały sposób na poznanie się i niemal natychmiastową
integrację. Gra w jednej drużynie, opracowanie strategii gry, wzajemne wsparcie,
wspólne działanie, to elementy, które sprawiają, że jedna gra daje czasami więcej niż
jeden rok spędzony wspólnie w ławce szkolnej.
Zajęcia pozalekcyjne - sportowe
Gra w laser taga wymaga również sportowego zacięcia. Jak w większości przypadków
gier i zabaw ruchowych, tak i tutaj można sprawdzić własną sprawność fizyczną i
(chodząc sukcesywnie) wyrobić sobie dobrą kondycję. To doskonała forma mobilizacji
do ruchu i alternatywa dla tradycyjnych zajęć z wychowania fizycznego.
Ferie i wakacje
Dzięki takim miejscom jak Kwatera Główna Centrum Laser Tag, wakacje czy ferie
spędzone w mieście mogą się okazać całkiem interesujące. Po co zalegać całymi dniami
przed komputerem, jak można wyjść, poruszać się, poznać nowych ludzi i przeżyć
niezwykłe emocje podczas gry.

Turnieje i rozgrywki szkolne
Na specjalne życzenie możemy zorganizować turniej między klasami albo nawet między
szkołami. Mamy ogromne doświadczenie w tej dziedzinie, ponieważ systematycznie
organizujemy cykl rozgrywek pod nazwą “Turniej o niepodległość
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.

Oferta - cennik
I. Rezerwacje grupowe
To pakiet dla grupy ok. 20-osobowej, z rezerwacją na min. 2 godz. Oferujemy organizację
rozgrywek zamkniętych lub turnieju. Do tego grę w piłkarzyki dodajemy gratis.
Dni			

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. (12-17)

500 zł. / 2h

250 zł. / godz.

pt. i nd. (17-22)

700 zł. / 2h

350 zł. / godz.

Zapraszamy do współpracy!
Jesteśmy przekonani, że czas spędzony w Kwaterze Głównej spełni Państwa
najśmielsze oczekiwania. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie
oraz dodatkowe propozycje. W celu pozyskania dodatkowych informacji o
naszym Centrum Laser Tag Kwatera Główna, zapraszamy na:
stronę internetową
www.kwateraglowna.pl/
profil na Facebooku:
www.facebook.com/KwateraGlowna
kanał na YouTube.com:
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

