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Niezdobyte mury na wyspie nieopodal San Francisco, stalowe więzienne kraty, jeden klawisz przypadający na trzech więźniów
i gromada skazańców, odsiadujących niekończący się wyrok. Spośród imponującej zbieraniny czarnych charakterów, wykolejeń-

postanawia dokonać niemożliwego – zbiec z najlepiej strzeżonego więzienia na świecie. Jak dotąd karty historii były nieubłagane. 
Odnotowano aż 14 prób ucieczki z udziałem 34 więźniów:  sześciu uciekinierów zastrzelono, dwóch utonęło, pięciu nie odnaleziono,
pozostałych złapano. Nic jednak nie zniechęca naszych śmiałków…

Gra dla:
• zespołów, które chcą poza biurem popracować nad skute-

czną komunikacją
• -

nikom rozrywkę i efektywne ćwiczenie współpracy
• grup pragnących zacieśnić więzi podczas aktywnie i warto-

ściowo spędzonego czasu

Wyzwanie:
Weźcie udział w grze, podczas której czeka was szereg 
zróżnicowanych zadań i podchwytliwych zagadek. Nawiążcie 
współpracę z innymi więźniami, by wspólnie dokonać wielkiej 
ucieczki. Ucieczki z Alcatraz. Stwórzcie zespoły złożone z za-
ufanych towarzyszy niedoli, wspólnie z którymi przyjdzie wam 
się zmierzyć z kolejnymi przeszkodami na drodze do upragnio-
nej wolności. Będziecie musieli zdobyć klucze do celi, rozszy-
frować kod dostępu do bramy czy zbudować tratwę. Pomoże 
wam w tym dobra współpraca i komunikacja. To jednak 
dopiero początek!

Logistyka:
Grę możemy zorganizować zarówno w plenerze, aranżując 
poszczególne zadania w otoczeniu naturalnych atrakcji takich 
jak jaskinie, skały, jeziora czy kamieniołomy, jak i w wersji 
indoor, umiejscawiając akcję w starych, klimatycznych fortach 
lub halach fabrycznych.

KOMUNIKACJA, BUDOWANIE ZESPOŁU

Korzyści:
• trening skutecznej współpracy podczas wspólnego

wykonywania zadań
• możliwość dostrzeżenia znaczenia efektywnej komunikacji
• szansa na wypracowanie i przetestowanie indywidualnej 

strategii
• integracja poprzez wspólne działanie i przeżywanie emocji
• świetna zabawa i moc silnych wrażeń, czyli zastrzyk dobrej 

energii na długo

Rozszerzenia/Warianty:
Na życzenie klienta możemy uzupełnić grę o atrakcje ekstre-
malne, takie jak wspinaczka, czy jazda samochodami tereno-
wymi. Dla najbardziej wymagających możemy zorganizować 
helikopter, którym „więźniowie” dokonają ostatecznie swojej 
ucieczki, wieńcząc całodzienne trudy lotem widokowym nad 
terenem gry.

Gra oczami uczestników:

dalszy plan. Liczyło się tylko wykonanie zadań.” 

poczuć się jak Clint Eastwood.” 

Na początku jest to trudne, ale na początku wszystko jest trudne. 
Musashi Miyamoto
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