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•  Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.

Program:
elektroniczny paintball Laser Tag: symulacja pola walki z wyko-
rzystaniem, elektronicznych symulatorów broni� Gra jest w 100 % 
bezpieczna w porównaniu do klasycznego paintballa, czy ASG, gdyż 
zamiast twardych kulek karabiny strzelają wiązką promieni podczer-
wonych w czujniki umieszczone na specjalnej opasce innych graczy� 
Uczestnicy widzą na bieżąco efekt gry - każdy karabin ma wbudo-
wany wyświetlacz informujący o ilości pozostałej amunicji, ilości 
trafień, likwidacji graczy przeciwnych i własnych strat� Do dyspozycji 
będą repliki karabinu o zasięgu do 300 m� wyposażone w celownik 
optyczny (kolimator)� Zestaw do gry laserowej posiada niemal nie-
ograniczone możliwości programowania, co umożliwia przeniesienie 
gracza w świat dowolnej gry komputerowej poprzez zaprogramo-
wanie odpowiedniej ilości życia, pancerza, amunicji, mocy strzału, 
pojemności magazynka oraz szybkostrzelności każdego karabinu� 
Dzięki tym możliwościom broń może stać się karabinem snajperskim, 
shotgunem, pistoletem lub karabinem maszynowym�

“Fortnite Battle Royal”: razem z nami wejdź na pokład bojowego 
autobusu, zapnij pasy i przygotuj się na największą przygodę tego 
lata! Gotowy? 3�� 2�� 1�� Skok!
Na naszej specjalnie przygotowanej arenie laser tag odnajdziesz 
alternatywne wersje lokacji znanych z gry: Tilted Towers, Salty 
Springs, Pleasant Park, Loot Lake, Wailing woods i wielu innych� 
Przed Tobą rozgrywki w parach, drużynach, a także solo battle royal 
o tytuł mistrza Fortnite! Zajęcia każdorazowo poprzedzi szkolenie 
z zasad bezpieczeństwa oraz ustalenie reguł gry� Rozgrywki uatrak-
cyjnione efektami pirotechnicznymi będą dostosowane do Twojego 
wieku i możliwości� 

szalone eventy: czekają na Ciebie specjalne eventy (noc żywych 
husków, lama hunt, quiz fortnite oraz wiele innych)� 

sesja zdjęciowa Fortnite: wraz z innymi uczestnikami stwórz 
własnego skina do postaci zakładając przygotowane przez nas ak-
cesoria, elementy stroju i repliki broni� Przeniesiesz się do świata gry 
i pstrykniesz sobie fotkę na fb lub insta!

świat Fortnite: seria prelekcji, opowieści i rozmów, na których 
poznasz pełną historię świata, pochwalisz się swoją wiedzą o Fort-
nite oraz porozmawiasz o wydarzeniach z poprzednich sezonów gry 
(czym jest organizacja „X”, The Visitor - bohater czy złoczyńca?, Dr� 
Vinderman i Vindertech labs, a także wiele innych tematów)�

game room: w wolnym czasie będziesz miał dostęp do gier kar-
cianych oraz planszowych, a także do turnieju planszowego Fortnite 
- niech wygra najlepszy!

dance-off: dyskoteka zwieńczona konkursem tanecznym w wersji 
solo i drużynowej� Wykonaj swój najlepszy taniec Fortnite i zostań 
królem parkietu!

aktualizacja w toku: zostaw na naszej mapie swój trwały ślad po-
przez wspólne rozbudowywanie areny, tworzenie nowych osłon, re-
kwizytów i dekorowanie pola gry� Razem twórzmy nową wersję areny!

„Fortnite Championship”: przygotujesz wraz z innymi przekąski 
oraz napoje i jeszcze raz przeżyjesz emocje związane z mistrzostwa-
mi świata w grze Fortnite� Wspólnie będziesz kibicować i oglądać 
zmagania najlepszych graczy na dużym ekranie�

zajęcia linowe: pokażesz innym, że wiesz jak ważna jest przewaga 
wysokości wspinając się na szczyt naszej wieży, a następnie szybu-
jąc w dół na tyrolce niczym na lotni z Fortnite�

integracja i sport: poranne rozgrzewki w formie gier i zabaw, poko-
nywanie toru przeszkód, zabawy integracyjne, wycieczki rowerowe 
i kajakowe, kąpiele w jeziorze (pod opieką ratowników wodnych)�

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do indywi-
dualnych możliwości większości uczestników.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wy-
chowawców (1/10os), ratowników wodnych i instruktorów.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczest-
nictwo w obozie oraz odznakę Fortnite.

Obóz nie jest odtworzeniem scenariusza gry Fortnite, jedynie 
realizacją autorskiego programu inspirowanego znaną grą.

„Potyczki w Świecie Fortnite’a”
Obóz  z Laserowym Paintballem dla najmłodszych • 8-13 lat

Cena podstawowa Promocje 3 Pory Roku

Turnus I - V Turnus VI
ZiMoWa WioSEnna lETnia

20.12 - 09.02 24.02 - 05.04 20.04 - 31.05
2.099 zł X 1.949 zł 1.999 zł 2.049 zł

X 1.749 zł 1.599 zł 1.649 zł 1.699 zł


