BITWA NA ŁUKI

outdoor

35 zł/h

6 – 40 osób

czas zależny
od ilości osób

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren obiektu zakwaterowania grupy (np. boisko, kort tenisowy, itd.)
▪ miejsce / boisko / hala sportowa wskazana przez Ciebie

O CO CHODZI ?
Bitwa na łuki to zupełnie nowa atrakcja, która dopiero rozwija się na Polskim rynku.
Zasadami przypomina szkolną grę w dwa ognie, natomiast dynamiką zbliżona jest do Paintballa.
Zawodnicy strzelają do siebie z łuków, specjalnymi strzałami (zakończonymi gąbką).

Celem gry jest wyeliminowanie wszystkich zawodników z drużyny przeciwnej
lub wybicie pięciu punktów z tablicy przeciwnika. Nad grą czuwa animator,
który tłumaczy zasady gry i sędziuje mecz.

KOSZT NETTO
35 zł / osoba / godzina
Cena zawiera:
▪
▪
▪
▪

1 godzina zabawy w „Bitwę na Łuki” (+ czas potrzebny na szkolenie),
potrzebny sprzęt (maski, łuki, strzały, znaczniki),
przygotowanie pola gry,
obsługę animatora (szkolenie, sędziowanie)

Ewentualna, kolejna godzina zabawy to koszt 16 zł / netto / osoba / godzina.

Opcjonalnie, zalecane dla większych grup jako „dodatek do imprezy”:

1.200 zł / cały dostępny sprzęt / dowolna ilość osób / 4 h
Cena zawiera:
▪
▪
▪
▪

4 godziny zabawy w „Bitwę na Łuki” (dowolna ilość osób),
potrzebny sprzęt (maski, łuki, strzały, znaczniki),
przygotowanie pola gry,
obsługę animatora (szkolenie, sędziowanie).

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (wyżywienie, nocleg, imprezy wieczorne).
Koszty i plan takiego pobytu ustalane są indywidualnie, po konsultacji.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB
Jednocześnie na polu walki może przebywać do 10 osób, przy większej ilości osób
następuje podział na kilka drużyn, a gra odbywa się rotacyjnie.

WARUNKI
Bitwa na łuki przeznaczona jest dla wszystkich, którzy posiadają minimum 140 cm wzrostu.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej lub skrócenie imprezy.

