
Do Dyrektora i Grona 
Pedagogicznego   
Placówki Szkolnej 

Szanowni Państwo, 
zespół Gamescape ma przyjemność zaprosić uczniów Państwa Szkoły do poznania bliżej 

edukacyjnej rozrywki - escape city games. Są to gry miejskie pełne zagadek po Krakowie, gdzie 
poszczególne wskazówki do ich ukończenia są wyświetlane na specjalnie do tego 

przystosowanych iPadach. Jest rywalizacja, jest zabawa, ale również solidna dawka wiedzy, która 
zaraża i otwiera horyzonty. 

Niezapomniana Wycieczka Szkolna

EscapeCity Kraków



DLACZEGO WARTO W RAMACH WYCIECZKI SZKOLNEJ 
ODWIEDZIĆ GAMESCAPE I WYBRAĆ GRĘ MIEJSKĄ?

• Po pierwsze uczniowie przejdą trening umiejętności współpracy, logicznego myślenia i  
łączenia faktów. 

• Po drugie w ciągu 2 godzin doświadczą niesamowitej gry, która treścią i formą intryguje 
oraz rozwija kreatywność, spostrzegawczość i więzi w zespole.

• Po trzecie, taka angażująca i zespołowa zabawa to doskonała okazja do zwiedzenia 
Krakowa w nietypowy sposób. 

• Do tego NOWOŚĆ: pierwsza w Krakowie gra miejska z Augmented Reality (AR) 
rozszerzoną rzeczywistością, czyli spotkacie przedmioty/osoby, które ożywają przy 
wykorzystaniu nowej technologii. Każda drużyna otrzyma iPad na drużynę i będzie 
mogła dokończyć powierzoną sobie misję. W zespole siła i moc! 

• Dodatkowo, na Państwa życzenie, gra może być przeprowadzona w języku angielskim. 



KTO ZA TYM STOI?
Gamescape to pionier na rynku 
rozrywki escape rooms i nowoczesnych 
gier miejskich. Doświadczony  
i kreatywny zespół od 9 lat w branży 
edutainment pomaga dobrać takie 
rozwiązanie, by zaskoczyć pozytywnie.  
Dedykowany opiekun, kompleksowa 
obsługa i uważne wsłuchanie się w 
oczekiwania, zaoszczędzi czas i zadba 
o organizację. Przez nasze stacjonarne 
pokoje zagadek (escape rooms) 
przeszło ponad 11 tysięcy osób (dane 
z czerwca 2018 r.).

Pod adresem ul. Dietla 25/2 w Krakowie – zaledwie 7 
min od Wawelu - mieszczą się następujące pokoje 
zagadek:


Gwiezdne Wojny Nowa Przygoda – kosmiczna 
ekspedycja na terytorium Ciemnej Strony Mocy 

Kraina Ludożerców – przygoda z drzemiącym 
wulkanem w tle 

Zamek Draculi – wizyta u hrabiego z dreszczykiem w 
tle 

Wyjście Smoka – orientalna przygoda w 
starożytnych Chinach 

Anatomia Zbrodni – kryminolodzy na tropie 
mordercy (od 15 roku życia).



JAK WYGLĄDA PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ 
JEDNEJ Z GIER? 

• Fabuła: Światu grozi wielkie 
niebezpieczeństwo. Tylko znakomici agenci, 
wyposażeni w odpowiedni ekwipunek oraz 
otwarci na wyzwania mogą uratować 
ludzkość. Są tylko dwa warunki: muszą ze 
sobą ściśle współpracować i… dobrze się 
bawić! 

• Czas: 2 h  

• Miejsce: Kraków  

• Ilość osób: od 10  

• Cena: od 110 netto/os , 60 netto/os. * 8 % 
VAT do 30.11.2018, opiekunowie/
nauczyciele bawią się gratis



CO GWARANTUJEMY?
• Działamy wg maksymy: „Rzeczy 

niemożliwe robimy od ręki, na cuda 
trzeba chwilę poczekać”. 

• Gwarantujemy profesjonalizm, 
dbałość o szczegóły i radość ze 
świetnie zaplanowanej i wykonanej 
usługi w stylu live escape rooms. 

• Do tego przejrzyste zasady 
rozliczeń i współpracy, aby 
zaoszczędzić czas i zadbać o 
bezpieczeństwo.

• Zaufały nam firmy, instytucje, szkoły czy 
organizacje pozarządowe takie jak: 

Wszechnica UJ Sp. z o.o., Halsang Sp. z 
o.o., Filharmonia Krakowska,  Radisson 
Blue Hotel, APTIV Delphi Technologies, 

Siemacha, Mimo Wszystko Fundacja 
Anny Dymnej, Kształtownia i inne. 



CO WARTO ZROBIĆ?
• Zapraszamy do kontaktu i  współpracy. 

• Kontakt telefoniczny:  789 315 401 /  
882 420 516 

• Mailowy: ela@gamescape.pl / 
hello@escapecity.pl 

• Odpowiemy w ciągu 48 h, jak list do nas 
dojdzie pocztą  mailową, pantoflową czy 
tradycyjną 

• A potem ustalimy szczegóły i stworzymy 
dla Państwa niezapomnianą atrakcję pełną 
zagadek i emocji w pięknym mieście 
Krakowie.

mailto:ela@gamescape.pl
mailto:hello@escapecity.pl?subject=


CO DALEJ?
Liczymy, że taka propozycja alternatywnego 
spędzenia wolnego czasu spotka się z 
zainteresowaniem wśród uczniów, grona 
nauczycielskiego i rodziców.  

Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie 
dostosować grafik rezerwacji na gry do Państwa 
planu przyjazdu. Zapraszamy jeszcze raz 
serdecznie do kontaktu  
i współpracy.  W razie dodatkowych pytań służę 
pomocą.  

Z poważaniem,  

Ela Zwolak  

ela@gamescape.pl 
tel. 789 315 401 

mailto:ela@gamescape.pl

