LIGA LASEROWA

Twój udział w Lidze Laserowej oznacza, że jesteś wystarczająco cwany,
żeby przemyśleć plan, wystarczająco odważny, żeby go wypróbować
i na tyle fartowny, żeby przeżyć.

Z

apraszamy na profesjonalne rozgrywki
zorganizowane specjalnie dla firm, które
chcą wzmocnić współdziałanie w grupie
swoich pracowników i ich kreatywność.

Uczestnictwo w Lidze Laserowej daje dodatkowo
możliwość ś wietnej zabaw y, rozładowania
napięć panujących w drużynie, oraz „doładowuje
akumulatory” poprzez zdrowy wysiłek f izyczny.

Odpowiadamy na obecnie bardzo modny trend
budowania zespołów, wzmacniania więzi
między pracownikami oraz uczenia kierowania
grupą przy pomocy szkoleń wojskowych
i możliwości sprawdzenia się na polu walki.

Gra opiera się na użyciu laserowej broni. Trafienia są
bezbolesne - bez obawy o zdrowie można cieszyć się grą.
Polem gry jest hala Killhouse na ulicy Wojnickiej 2
w Warszawie.

Czym jest laserowa liga killhouse?

D

laczego ludzie, którzy zrobili karierę w wojsku doradzają teraz dużym korporacjom,
występują w roli trenera, motywatora, uczą jak kierować zespołami i je budować?
Odpowiedź jest prosta – pole walki to najcięższy test dla zespołu – tutaj musisz być
pewny wszystkich swoich ludzi na 100%, bo od tego zależy życie – nie tylko twoje.

Popularne dzisiaj hasła – innowacyjność i kreatywność, myślenie „out of the box”, na pierwszy
rzut oka nie kojarzą się z wojskiem – ale dokładnie takich cech wymaga się od oddziałów
jedno stek specjalnych. Wykonać rozkaz to jedno,
ale jak to zrobić szybko, sprawnie i skutecznie?
Jakie cechy powinien mieć menadżer zarządzający zespołem
– czy nie takie jak dowódca w wojsku?
Czy proste rozwiązania nie są najlepsze – czy nie takie podejście króluje w armii?
Od ilu lat ludzkość toczy wojny, a od ilu lat ludzie pracują w dużych firmach tworząc
zespoły? Czy nie warto skorzystać z wojskowej wiedzy żeby umocnić swój zespół
pracowników?

As Pik

Stały Klient Killhouse

Organizując „imprezy integracyjne” dla firm i obserwując jak nasi klienci reagują na
różne sposoby prowadzenia takich eventów zaczeliśmy się zastanawiać czy takie
sporadyczne (raz, dwa razy do roku) próby integrowania zespołu odnoszą skutek.
Tak zrodził się pomysł stworzenia ligi opartej o laserowy system Ecombat.
A więc regularnie odbywających się rozgrywek, z możliwością trenowania i szkoleń
z profesjonalnymi instruktorami z różnych służb.
Jest to idealne narzędzie do cementowania więzi i motywowania
zespołów ludzi pracujących razem, poprzez wspólne zmagania
i rozwijanie umiejętności.

“

J eśli brakuje Ci wszystkiego,
oprócz nieprzyjaciół, to znak,
że jesteś w strefie walk
natomiast postrzał w klatkę
piersiową to sposób, w jaki
natura sugeruje Ci, żebyś
poszukał osłony.

“

 oim skromnym zdaniem
M
jest to najlepsza hala w Wawie.
Najwiekszy plus to to, że hala
jest 3D dzięki swojej piętrowości.
Właściciele co jakiś czas zmieniają
lekko jej układ, żeby nie było
za powtarzalnie.

Dlaczego my?

Jeśli może Cię zobaczyć
sierżant - to wróg też.

J

e ste śmy je d y ny m miejscem , w k tó r y m m ożna gr ać
z w ykorzystaniem aż czterech systemów symulacyjnych
dostępnych na miejscu (paintball, airsoft, laser tag, nerf ).
Na naszej hali bawią się dzieci, młodzież i dorośli, trenują
drużyny airsoftowe i profesjonaliści. Organizujemy gr y otwarte,
gr y scenariuszowe, urodziny, wieczor y kawalerskie, imprezy
f irmowe, turnieje. W ciągu miesiąca halę odwiedza oko ło
600-set graczy i osób towarzyszących. Na r ynku istniejemy
ponad 3 lata. Cały czas się rozwijamy i inwestujemy. Jesteśmy
jedynym komercyjnym miejscem w Polsce oddającym realia
walki w mieście, na dwóch poziomach, pod dachem.

Dlaczego wyciśniesz siódme poty?
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Ponad 2000m2 zadaszonego pola gry wystarczy,
aby pomieścić do 50 graczy
Siedem dwupiętrowych budynków o zróżnicowanym rozkładzie tworzy podstawę klimatu niedużego miasteczka
Zasłony z samochodów, palet i beczek dają wiele
możliwości ukrycia się przed ostrzałem
Oświetlenie zostało zaprojektowane tak,
aby oddać klimat miasteczka po zmroku

Co zapewniamy?
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Kładki, które łączą wszystkie budynki zapewniają,
że z każdego pomieszczenia są co najmniej dwa wyjścia

Profesjonalne szkolenie odnośnie
zasad gry oraz używania broni

Wszystkie wyniki rozgrywek i tabela
umieszczane będą
na stronie ligakillhouse.pl
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Newsy
i terminarz
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Szkolenie zawodników odnośnie
działania w grupie oraz pracy pod presją

Ponad 10 godzin gry w polu
oraz dodatkowe rozgrywki
dla najlepszych drużyn

Imprezę integracyjną na zakończenie
każdego sezonu dla zawodników i osób
towarzyszących
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Nagrody dla najlepszych drużyn
i zawodników w sezonie
Możliwość wykupienia dodatkowych
treningów i szkoleń

Członkowie drużyny dostają 20% zniżki
na gry na laserach.
10% zniżki na organizację
eventów f irmowych

“

J eśli natarcie idzie dobrze,
to znak, że pakujesz się
w zasadzkę.

Na miejscu dostępne ogrzewane w zimę:
szatnia, toaleta i prysznic
Duży grill, ławy i stoły pozwalają na relaks
po emocjonujących rozgrywkach

Nasza broń zapewnia
grającym wiele elementów
występujących
na prawdziwym polu walki:

1
2
3

Waga zbliżona
do wagi prawdziwej broni
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Precyzyjny
celownik kolimatorowy

Możliwość
zmiany trybu ognia

Odwzorowana pojemność magazynka,
konieczność jego „wymiany”,
zasymulowany czas zmiany

Konieczność precyzyjnego
wycelowania w przeciwnika

Realistyczne efekty dźwiękowe,
inne dla każdego
z 69 dostępnych typów broni

Jaki jest nasz arsenał?

E

Combat to rozbudowany system z rodziny Laser Tag. Zainstalowane w broni oraz
umieszczone na graczu czujniki reagują na wiązkę wysyłaną przez karabin przeciwnika.
Gracz otrzymuje dźwiękową informację o traf ieniu lub otrzymaniu traf ienia. Ilość traf ień,
amunicji, ustawienia broni i statystyki widnieją na znajdującym się na broni wyświetlaczu.
Wszystkim zawiaduje przenośny komputer prowadzącego grę. Dzięki pełnej konf igurowalności
sprzętu i dodatkow ym elementom gr y (np. mina, respawn point) system walki pozwala na
niezliczoną ilość wariantów rozgrywki.

Po wyciagnięciu zawleczki
granat przestaje być twoim
przyjacielem.

ODKRYJ
INTEGRACJĘ
NA NOWO

Kontakt

“

 awid Jaźwiński
D
+ 48 881 788 846
kontakt@ligakillhouse.pl
www.ligakillhouse.pl

