Roodzaje gier
g
Inform
macje ogóllne
Każdyy z graczy wyposażony
w
y zostaje w kkamizelką połączoną
p
z bronią. Zar
arówno w brroni
jak i kkamizelce umieszczone
u
e są czujnikki które reag
gują na strzaały przeciwnnika. W trak
kcie
gry wszystko świieci oraz wy
ydaje dźwięęki i komunikaty głosow
we stosownne do aktuallnej
czynnności. Każdyy z trafionycch graczy zzostaje o tym
m poinformo
owany speccjalnym
komunnikatem dźw
więkowym „You are hhit”, następn
nie pozostajee nieaktywnny przez killka
sekunnd. Jeżeli wyybrana zostaała opcja grry z limitow
waną ilością żyć a utraccone życie było
b
właśnnie ostatnim, wówczas pojawi
p
się ddodatkowy komunikat
k
– 'You are ddead'. W
warianncie gry DeeathMatch komunikat
k
t en jest jedn
noznaczny z końcem grry dla daneg
go
graczaa, w pozostaałych przyp
padkach poj awi się koleejny komun
nikat – 'Rechharge' który
y
inform
muje o konieeczności ud
dania się do stacji doład
dowań. Kom
munikat taki
ki pojawia siię
równiież w trakciee gier z limitowaną ilo ścią amuniccji, po wystrrzeleniu przzez gracza
ostatnniego lasera.. Park w sw
wojej oferciee proponuje różnego rodzaju scenaariusze gier. O
rodzajju rozgrywkki decydują gracze doppasowując go
g do swoich
h upodobańń oraz pozio
omu
zaawaansowania. Standardow
wo każda z ggier trwa 20
0 minut + 10
0 minutowee szkolenie.
Na naaszych areniie dostępne są również dodatkowee urządzeniaa które uatraakcyjniają grę.
g W
zależnności od wyybranego rod
dzaju gry urrządzenia tee mogą być aktywne luub nie.
Rechaargery – lubb inaczej baazy czy staccje doładow
wań, podstaw
wowy elemeent areny
wykorrzystywanyy w scenariu
uszach gier kkiedy ilość żyć lub amu
unicji jest liimitowana. Kiedy
gracz zużywa całłą przydzielloną mu ilośść żyć lub amunicji
a
jeg
go kamizelkka sygnalizu
uje to
komunnikatem 'Reecharge', naależy wówczzas udać sięę do bazy w celu uzupeełnienia zapasów.
Uwagga – doładow
wanie jest możliwe
m
tylkko w wypad
dku całkowiitego wykorrzystania ży
yć lub
amuniicji, nie jestt możliwe tzzw. uzupełnnianie zapassów w trakccie.

Graanaty- każdy
y gracz opróócz standarrdowej opcjii strzału mooże odpalić tzw.
granatt (za pomoccą broni), ró
óżnica pomiiędzy standaardowym sttrzałem a grranatem pollega na
nieco większym zasięgu
z
jakii ma granat . Uwaga, traafienie przeeciwnika graanatem zabiiera
mu wiiększą ilośćć żyć i punk
któw niż w pprzypadku standardowe
s
ego trafieniaa, osoba
odpalaająca granatt nie zdobyw
wa jednakżee za to żadn
nych punktó
ów. W opcjii z limitowaaną
ilościąą amunicji granat
g
charaakteryzuje ssię zwykle większym
w
zużyciem am
municji, ilośść
użyć ggranatu nie jest limitow
wana, należyy jednak zacchować odp
powiednie pprzerwy
pomięędzy jego użżyciami. O sposobie użżycia granattu informujeemy swoichh graczy podczas
szkoleeń.

Scen
nariusze gier
Gra S
SOLO – każdy
k
na każdego
k

Jest to naszym zdaniem najp
prostszy waariant propo
onowany po
oczątkującym
m graczom.. W
grze m
może brać udział
u
minim
malnie 2 graaczy. Trafiajjąc przeciw
wnika gracz zzdobywa pu
unkty,
kiedy gracz zostaaje trafiony punkty zosttają utracon
ne. Całkowita ilość punnktów decyd
duje o
zajmoowanej pozyycji w tabelii. Dopuszczza się grę w dwóch warriantach. Pieerwszy tak zwany
„Unlim
mited” w kttórym graczz otrzymujee nieograniczoną ilość amunicji
a
oraaz żyć. W drugim
d
warianncie ilości żyć
ż oraz am
municji jest llimitowana a po jej wyczerpaniu ggracz musi udać
u
się doo specjalneggo miejsca zwanego
z
„R
Recharger” w celu doład
dowania. Iloość doładow
wań
jest niieograniczona.

Team
m game – gra
g druży
ynowa
Jest to klasycznaa gra drużyn
nowa w którrej gracze zostają
z
podzzieleni na dw
wie drużyny
y:
woni oraz Ziieloni. Wyg
grywa drużyyna której gracze
g
zdobęędą najwięccej punktów
w,
Czerw
punktyy graczy z danej
d
druży
yny są sumoowane. Wariiant gry jestt proponow
wany od 4 ossób do
10 . N
Nie ma obow
wiązku aby w drużynacch znajdowaała się ta sam
ma ilość osóób. W zależżności
od stoopnia zaawaansowania można
m
wybrrać wariant w którym trrafienia do graczy ze swojej
drużynny są wyłącczone lub teeż nie. Dodaaje to dodatk
kowy stopieeń trudnoścci gdyż
przypadkowe traffienie graczza ze swojejj drużyny zaabiera punk
kty osobie trrafionej i
strzelaającej w efeekcie czego drużyna traaci aż dwa punkty.
p
Graa drużynowaa, podobnie jak i
„Solo” jest dostęppna w opcjii „Unlimitedd” oraz w opcji
o
z doład
dowywaniem
m w bazach
h.

VIP d
defense – ochrona VIP-a
V

Jest too bardzo cieekawy drużżynowy warriant gry któ
órego celem
m jest zdobycie jak
najwięększej iloścci punktów dla
d swojej ddrużyny. W każdej drużżynie wybieeramy VIP--a
który zostaje naznaczony specjalną opaaską. Punkty
y są przydziielane tylkoo i wyłączniee za
d
przeciwnej, takk więc celem
m pozostały
ych graczy jjest ochronaa
strzałyy do VIPa drużyny
swojeego wybrańcca i atak na VIP-a drużżyny przeciw
wnej. Każdee trafienie ddo przeciwn
nika
nkty.
deaktyywuje go jaak w pozostaałych scenaariuszach, jeednakże nie są za to nalliczane pun
Zalecaa się aby w grze brało udział
u
przynnajmniej 8 osób (po 4 w każdej z drużyn). Grra jest
dostęppna zarównoo w opcji „U
Unlimited” jak i z dołaadowywanieem w bazacch. Ze wzglęędu na
to że zzwycięstwoo zależy od kooperacji
k
w ramach danej
d
drużyn
ny, wariant ten jest
szczeggólnie proponowany w zajęciach ttypu Teamb
building.

Death
hMatch
Kolejnny wariant gry
g w który
ym celem jeest zdobyciee jak najwięk
kszej ilości punktów. Gra
G
jest doostępna zaróówno w wariancie soloo jak i druży
ynowym. Każdy z gracczy zaczyna mając
określloną ilość żyyć które mu
uszą mu wyystarczyć do
o końca gry. Limitowanna ilość żyć
dostarrcza dodatkowej adrenaaliny, trzym
ma w napięcciu – celem jest
j przecieeż również
przetrrwanie. Ilośćć żyć zostałła tak dobraana aby zapeewnić graczzom możliw
wie jak najdłłuższy
czas ggry. Standarrdowo gra kończy
k
się ppo 20 minutach, dla graaczy którzy utracili już
wszysstkie życia kończy
k
się wcześniej.
w
Z
Zasady nalicczania punk
któw są takiie same jak w
pozostałych scennariuszach. Zaleca
Z
się aaby w grze brało
b
udział przynajmnniej 8 osób.
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