SZABADULÓ SZOBÁK A TORNÁCOSBAN - CSAPATÉPÍTŐ
JÁTÉKOK ÚJ GENERÁCIÓJA
Programunk célja, hogy egy szórakoztató, gondolkodtató élményekben gazdag, a
kiegészítő játékainkkal pedig egy aktív cselekvésre buzdító, energizáló eseményt
valósítsunk meg. Olyan élményt igyekszünk nyújtani, amely során olyan közös emlékeket
szereznek a résztvevők, akik garantáltan erről fognak beszélni a következő napokban,
hetekben, valamint újra és újra előkerülő téma lesz. A szabaduló-szobás játékok alapvetően
beltéri helyszínen valósíthatóak meg, de lehetőség van kültéri megvalósításra is. Jó idő
esetén akár a szálloda udvarában is. (https://sopron.crazygarage.hu)
CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOK ESETÉN 3 KÜLÖNBÖZŐ LEHETŐSÉGET TUDUNK KÍNÁLNI:
1, szabaduló szobák (10-60 fő) - 1,5 órás programidő
(1 szabaduló szobába maximum 10 főt lehet beengedni!)
A szabadulószobák lényege:
Létszámtól függően több csapatra bontjuk a társaságot és mindenki egyszerre egyidőben játszik különböző témájú
szabadulószobában!
A játék lényege, hogy 1 óra alatt kell a szobák küldetését teljesíteni, egy csapatként összedolgozva. Az út a célig
különböző lakatokon, zárakon, szerkezeteken és különböző logikai feladatokon vezet. Nélkülözhetetlen a
csapatmunka!
Választható mobil szabaduló szobák:
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Miután minden csapat teljesítette a szobákat vár a csapatra egy nagy közös feladat, amit közösen
kell megoldaniuk. Ez egy nagy láda, amit együtt kell kinyitniuk, ebben egy góliát pezsgőt találnak,
amit akár a helyszínen el is tudnak fogyasztani!
Árak:
50-60 fő - 199.000 Ft
40-50 fő - 187.500 Ft
30-40 fő - 152.500 Ft
20-30 fő - 119.000 Ft
10-20 fő - 85.000 Ft
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2, játékbázisok (10-60 fő) - 1,5 órás program:
Létszámtól függően több csapatra bontjuk a társaságot és mindenki egyszerre egyidőben játszik a játékbázisokon
10 perces játékidővel, forgásos rendszerben! Mindenki mindegyik bázison végighalad. A játék során a csapatok
pontokat gyűjtenek és a végén tartanánk egy eredményhirdetést!
Hordágy készítése: speciális duct tape és sima cellux ragasztószalagok segítségével kell egy hordágyat készíteni,
de a tekercsek hossza adott, így nem mindegy, hogy hogyan és milyen hordágyat terveznek, készítenek. A végén
el kell bírnia egy személyt.
Aknamezős: egy kb 4x4m-es területen “aknákat” helyezünk el. A csapat egyik fele, bekötött szemmel feláll a
rajtmezőre, mindenkinek lesz egy párja, akinek a feladat átnavigálni az aknamezőn a csapattársat, anélkül, hogy
aknára lépnének. Először egy játékos lép a pályára, miután az elindult jönnek a többiek is folyamatosan. A végén
cserélnek a párok.
Madzag-sínes: párban állnak a játékosok egymással szemben egy kört formálva. A párok mindkét kezében egyegy 3-4 m-es kötél, amivel teniszlabdát kell bejuttatni a kör területén elhelyezkedő edényekbe. A kötelek formálnak
egy sínt, amelyen a teniszlabdáknak kell gurulniuk és a megfelelő időben a sínt szét kell csúsztatni, hogy a
teniszlabda beleessen az edénybe.
Oszlopépítő: Egy négyzet alakú falapon 12db 3m-es kötél lóg ki. A falap alján egy speciális “kampó” helyezkedik
el, amivel egy 2 m-es oszlop elemeit kell egymásra helyezniük.
Helycserés támadás: egy kb. 4×4 m-es pályán el van helyezve 4 db 80×80-as szőnyeg. A csapatot két részre
osztjuk, a csapattagok lábait egymáshoz kötjük tépőzárral. Az egyik játékos bal lábát a másik jobb lábához és így
tovább. A feladat, hogy a pálya egyik feléről a másikra átjussanak úgy, hogy a négyzeten kívülre nem léphetnek és
közben egymás mellett is el kell haladniuk.

Árak:
50-60 fő - 150.000 Ft
40-50 fő - 140.000 Ft
30-40 fő - 114.000 Ft
20-30 fő - 88.000 Ft
10-20 fő - 72.000 Ft

3, szabaduló szobák + játékbázis (10-120 fő) - 2,5 órás programidő:
A társaságot létszámtól függően több csapatra osztanánk, amíg csapat fele bent játszik a szabaduló szobákba,
addig a többiek kinn az udvaron, rossz idő esetén egy nagyobb teremben játszik a játékbázisokon 10 perces
játékidőkkel forgásos rendszerben. Miután a csapatok végeztek, helyet cserélnek, tehát akik a szabaduló szobában
voltak, ők mennek a játékbázisra, akik a játékbázison voltak, ők mennek a szabaduló szobába! A játék során a
csapatok pontokat szereznek és a végén tartanánk egy eredményhirdetést!

Pezsgős befejezéssel! A játékok végén vár a csapatokra egy nagy közös feladat, amit közösen kell
megoldaniuk. Ez egy közös nagy láda, amiben góliát pezsgőt rejtenénk el!
Árak:
játékbázis és szabaduló szoba
40-50 fő - 187.500 Ft
30-40 fő - 152.500 Ft
20-30 fő - 119.000 Ft
10-20 fő - 85.000 Ft
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