
Najczęściej zadawane pytania. 
Tematy: 

1. Uczestnicy 
2. Arena 
3. Ubiór  
4. Gra 
5. Pakiety i bilety grupowe 
6. Wynajem sali lub ogniska na poczęstunek 
7. Rezerwacja 

 
Uczestnicy: 
Ile osób może brać udział w grze? 
4-16 uczestników. 

 
Czy może być więcej niż 16 osób? 
Tak, ale należy podać taką informację w trakcie rezerwacji i ustalić odpowiednią formę gry (np. turniej). 
 
Czy z dziećmi musi być opiekun? 
Tak, z dziećmi w wieku 8-15 lat musi przyjść na miejsce dorosły opiekun. Opiekun nie płaci za wejście, nie 
musi brać udziału w grze, jedynie podpisuje zgodę na grę dzieci i może poczekać w sali szkoleniowej na 
zakończenie rozgrywki. 
Natomiast dzieci, które skończyły 15 lat, ale nie mają jeszcze 18 lat mogą przyjść na grę same. Wystarczy 
żeby miały pozwolenie od rodziców. Formularz jest umieszczony w zakładce Rezerwacja. 
 
Czy mogę zabrać młodsze dzieci na miejsce? 
Oczywiście, można wziąć młodsze rodzeństwo, które również może poczekać w sali szkoleniowej i 
postrzelać do laserowej strzelnicy ;) 
 
Co jeśli na miejscu będzie więcej rodziców, czy mogą gdzieś poczekać? 
Tak, mogą poczekać w czasie gry w sali szkoleniowej.  
 
Ile osób mieści sala szkoleniowa? 
Około 20.  
 
Czego nie należy robić w sali szkoleniowej? 
Jest to sala ze sprzętem, dlatego nie należy do niej zabierać jedzenia. Dozwolone są tylko napoje (woda dla 
dzieci oraz kawa/herbata dla czekających rodziców). 
 
Czy sala jest ogrzewana? 
Tak. 
 
 
Arena: 
Czy dzieci grają na zewnątrz czy w środku? 
Dzieci w wieku poniżej 16 lat mogą grać tylko wewnątrz fortu. 
 
Czy arena znajduje się w obiekcie zabytkowym? 
Tak, arena do gry to podziemne korytarze XIX-wiecznego fortu. 
 
Czy arena jest oświetlona? 
Tak.  



 
Czy na arenie jest instruktor? 
Nie. Instruktor szkoli, pokazuje arenę, zmienia strony gry, ale w czasie gdy dzieci grają jest dostępny w sali 
szkoleniowej znajdującej się przy arenie. 
 
Czy arena jest ogrzewana? 
Nie. W Forcie panuje stała temperatura 15-18 stopni latem, poniżej 12 zimą. 
Ogrzewana jest sala szkoleniowa i sala na poczęstunek po grze. 
 
Ubiór: 
Jak ubrać dzieci na grę? 
W wygodne do biegania spodnie i buty, koszulkę. Można wziąć dodatkowo bluzę. Nie jest wymagany 
specjalny strój. 
 
Czy zimą należy zabrać kurtki? 
Nie. Aktywność fizyczna w trakcie gry jest nieunikniona, więc dodatkowe warstwy ubrań nie będą przydatne ;) 
 
Czy mam zabrać wodę do picia? 
Koniecznie! 
 
Gra: 
Ile przed czasem rezerwacji powinniśmy być na miejscu? 
Maksymalnie 5 min. 
 
Dlaczego rezerwacja jest o 30 min dłuższa niż czas gry? 
Ponieważ do rezerwacji poza grą wliczamy zawsze 15 min szkolenia przed grą i 15 min na omówienie 
wyników po grze. 
 
Czy sprzęt jest szkodliwy dla wzroku? 
Nie. Działanie opaski na głowę i karabinu oparte jest na świetle podczerwonym, niewidocznym i 
nieszkodliwym dla oczu. 
 
Jak wygląda gra? 
Na początek mamy 15 min szkolenia i podział na 2 drużyny, następnie zobaczenie areny. W trakcie gry 2 
przeciwne drużyny bawią się w kilku rundach 15 lub 20 minutowych. Po zabawie wszyscy wracają do sali 
szkoleniowej, gdzie instruktor objaśnia wyniki gry. 
 
Pakiety urodzinowe: 
Co jest w cenie pakietu urodzinowego? 
Gra dla 8-12 lub 14-16 osób oraz wynajem sali na poczęstunek lub wynajem pola ogniskowego. 
 
Chcę skorzystać z samej gry, bez ogniska lub sali, czy mogę tak zrobić? 
Tak, wystarczy wykupić bilety indywidualne lub bilet grupowy. 
 
Jak opłacić pakiet urodzinowy? 
Pakiet urodzinowy opłaca się w całości przelewem na konto podane w zakładce Rezerwacja. 
 
Czy mogę kupić zaproszenia? 
Tak. Można je odebrać w godzinach pracy biura na Wojciechowskiego 7/17 lub poprosić o wysłanie pocztą. 
Zaproszenia w cenie 2zł/szt. 
 



Wynajem sali lub ogniska na poczęstunek: 
Co muszę zabrać/zamówić na urodziny? 
Jedzenie i napoje (wodę, soki, kiełbaski i chleb na ognisko, tort, pizzę, ciasto). 
 
Czy muszę pokazywać paragon za tort? 
Nie ;) 
 
Co jest w cenie sali? 
Wynajem ogrzewanej sali, mieszczącej do 30 osób, oraz naczynia jednorazowe dla dzieci. 
12 lub 16 szt: kubeczków, talerzyków, łyżeczek i serwetek. 
 
Co jest w cenie ogniska? 
Rozpalenie ogniska, drewno, specjalne kije do kiełbas, stoły i ławki (do 30 osób) oraz naczynia jednorazowe 
dla dzieci. 
12 lub 16 szt: kubeczków, talerzyków, widelców, noży  i serwetek.  
  
Zarezerwowałem ognisko, a pogoda jest okropna! Co zrobić? 
Zamiast pola ogniskowego można skorzystać z sali. Zawsze rezerwujemy obie opcje, właśnie ze względu na 
nieprzewidywalność pogody. 
 
Rezerwacja: 
Jak zarezerwować urodziny? 
Telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy biura, czyli 10:00-18:00 od wtorku do piątku. 
 
Jaki jest dokładny adres miejsca gry? 
Lechicka 59, Fort Va - Zwischenwerk Bonin. 
 
Jak dojechać na miejsce? 
Od ulicy Wojciechowskiego przy stacji Circle K lub od ulicy Lechickiej naprzeciwko galerii Poznań Plaza. 
Najlepiej jest zaparkować na rogu parkingu Biedronki* i zejść do Fortu pieszo.  
*czyli po lewej powinni Państwo widzieć 3 szare wieżowce, po prawej las, a za nim galerię Poznań Plaza ;) 
 
 
 

 
 
 


