Alloutdoor.pl cennik korzystania z naszego sprzętu LaserTag. W sprawach wycen imprez
nietypowych prosimy o kontakt mailowy: alloutdoor@wp.pl
Cennik obowiązuje od kwietnia 2017. Cennik uwzględnia proste gry w formie ‘’meczów’’ o min. 1h
czasie gry na każdego grającego.
Kilka pojęć ułatwiających czytanie pozycji cennika:








„1 komplet LaserTag” – rozumiany jako 1szt zestawu czujników w postaci repliki broni i
czujników osobistych umożliwiających udział w grze 1 osobie,
Komplet Podstawowy – to replika AK12 z towarzyszącymi jej czujnikami,
Komplet Reko – to replika maksymalnie zbliżona do oryginału broni na wzór, której jest
zbudowana (poszczególne modele mogą różnić się np. zasięgiem) wraz z czujnikami, w tej
kategorii są AK47/74, MP5, SWD, M4, AS Wał, G36
1 godzina gry to mniej więcej 80 min czasu rzeczywistego (10 minut szkolenia potem
2x30min w rundach plus 10 min przerwy pomiędzy rundami),
Minimalna ilość osób potrzebnych do gry to 10osób,
W skład każdej gry typu podstawowego niezależnie od replik wchodzą: 2szt Apteczki (po 1 dla
każdej drużyny) i 3 Punkty Kontrolne-Flagi o panowanie nad którymi toczy się gra.

Rodzaj broni LaserTag
1 Komplet Podstawowy [P]
1 komplet Reko [R]
Gra mieszana sprzęt [R]+[P]

Każda 1-sza h
gry
35zł
45zł
wg. cen za
1kpl

Każda 2ga i
kolejne h. gry
25zł
35zł
Wg cen za
1kpl

Przykład kalkulacji
10 osób 2h gry = 600pln
8 osób 2h gry = 640pln
12 osób [3xR] + [9xP] 2h gry =
3x80pln+9x60pln= 780pln

Dojazd na miejsce akcji:
Okolice do (włącznie) – Zaniemyśl, Kórnik, Sierosław, Suchy Las , Puszcza Zielonka (jako całość)
wliczony jest w cenę usługi dla minimum 10wynajętych kompletów LaserTag na min. 1h gry.
W pozostałych przypadkach cena gry wzrasta o 3,00pln netto za 1km liczony od Poznania do
miejscowości docelowej ( lub najbliższej ) wg. drogi optymalnej w Targeo.pl
Zamówienia na gry prosimy składać drogą mailową: alloutdoor@wp.pl lub telefonicznie: 725015101

