
Niezapomniana Wycieczka Szkolna z escapecity.pl 

Szanowni Państwo, 
 

zespół Gamescape ma przyjemność zaprosić uczniów Państwa Szkoły do poznania bliżej 

edukacyjnej rozrywki - EscapeCity games. 

 

Są to gry miejskie pełne zagadek po Krakowie, gdzie poszczególne wskazówki do ich 

ukończenia są̨ wyświetlane na specjalnie do tego przystosowanych iPadach. 

 

Dlaczego warto wybrać gry miejskie EscapeCity? 

- trening umiejętności i współpracy młodych umysłów 

- 2 godziny zabawy i rozwoju na powietrzu 

- nietypowe zwiedzanie Krakowa 

- zagadki Augmented Reality (AR) – z rozszerzoną rzeczywistością. Nie trzeba gogli, by 

zobaczyć przedmioty czy postacie w 3D. Każda drużyna otrzymuje iPada ze specjalną trasą 

pełną zagadek 

- dodatkowo na Państwa życzenie gra może być przeprowadzona w języku angielskim. 

 

Gamescape:  
 

- 9 lat w branży edutainment  

- pionier w grach miejskich z rozszerzoną rzeczywistością i pokojach zagadek 

- kompleksowa obsługa  

- nasze stacjonarne pokoje przeszło ponad 16 tysięcy osób (dane z marca 2019 r.) 

- więcej szczegółów i historia  dostępna na www: Gamescape.pl /escapecity.pl 

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 i inni. 

 

Jak wygląda taka gra? 

Fabuła: Angażująca fabuła w formie filmiku  i potem edukacyjna trasa pełna zagadek i zadań 

na spostrzegawczość, współpracę i logiczne myślenie  

Czas: 2 h  

Miejsce: Kraków,  zabytkowa trasa od Wawelu na Rynek i Kazimierz  

Ilość osób: od 10  

Opiekunowie/nauczyciele bawią się gratis 

Niezbędny sprzęt: zapewniamy iPady z GPS coaching oraz inne potrzebne rekwizyty. 



Scenariusze: 

Magiczny Portal świat fantasy i AR 2 w 1  

Przenieście się do baśniowej krainy. Przed Wami nie lada wyzwanie: zdobycie magicznych 

kryształów i otwarcie dzięki nim tajemniczych wrót portalu.  

Misja Specjalna Mindfall AR  

Światu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Tajna organizacja SpiderTech stworzyła wirus, który 

pozwala jej przejąć kontrolę nad ludzkim umysłem. Waszym zadaniem jest odnaleźć 

antidotum, które unicestwi bezlitosny plan. 

 

Z naszej strony: 

Gwarancja profesjonalizmu 

Przejrzyste zasady rozliczeń i współpracy 

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

Świetna organizacja i wyszkolona kadra 

Angażująca i edukacyjna rozrywka 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy: 

Kontakt telefoniczny: 789 315 401 / 882 420 516 

Kontakt mailowy: ela@gamescape.pl / hello@escapecity.pl  

A potem ustalimy szczegóły i stworzymy dla Państwa niezapomnianą atrakcję pełną zagadek 

i emocji w Krakowie. 

Liczymy, że taka propozycja alternatywnego spędzenia wolnego czasu spotka się  

z zainteresowaniem wśród uczniów, grona nauczycielskiego i rodziców. 
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