
Nie pamiętam! Zupełnie nie mogę sobie przypomnieć, co robiłem wczoraj i jakim sposobem znalazłem się we własnym łóżku. I 
jeszcze ten list! Wygląda na to, że solidnie narozrabialiśmy. No pięknie! A miał to być tylko wypad do Krakowa w celach bizneso-
wych… Jak to wszystko odkręcić? Od czego zacząć, żeby nie było jeszcze większych kłopotów? Tylko spokojnie.  Ciekawe, co nas 
dziś jeszcze zaskoczy…

Gra dla:
• spragnionych nietypowej, zaskakującej na każdym kroku 

przygody
• grup, które chciałyby uatrakcyjnić integrację w lokalu nocną 

grą miejską
• osób z poczuciem humoru i dystansem do siebie, nastawio-

nych na dobrą zabawę
• wszystkich, którzy chcą poznać nocne życie Krakowa – 

– oryginalne, klimatyczne knajpy i restauracje, instytucje 
kultury, urokliwe zaułki 

Wyzwanie:
Działając w małym zespole, odkryjecie tajemnice, które skrywa 
przed Wami Kraków. Tajemnice… dotyczące Was samych i 
wypadków poprzedniego dnia! Wędrując od punktu do punktu, 
natkniecie się na dobrych znajomych, którzy doskonale Was 
pamiętają i mają ważne informacje. Znajdziecie koperty i 
przedmioty, które zgubiliście poprzedniego dnia. Będziecie 
musieli wyplątać się jakoś z zabawnych sytuacji, naprawić 
wyrządzone szkody i dotrzeć do miejsca, w którym wszyst-
ko się zaczęło. A potem ułożyć własną kronikę wypadków 
wczorajszych. Im więcej spostrzegawczości i dociekliwości, 
tym większa szansa, że odkryte szczegóły ułożą się dla Was
w sensowną całość!

Logistyka:
• gra odpowiednia dla małych i liczniejszych grup
• program możliwy do zrealizowania zarówno za dnia,

jak i w nocy, niezależnie od pory roku

BUDOWANIE ZESPOŁU

Korzyści:
• poznanie Krakowa od nietypowej strony
• wejście w rolę i uwolnienie pokładów pozytywnych emocji
• wykazanie się umiejętnością rozwiązywania różnorodnych 

zadań i zagadek
• rozwinięcie sprytu, spostrzegawczości i dobrej organizacji 

w zespole
• lepsze poznanie się zespołu w atmosferze świetnej zabawy

Rozszerzenia/Warianty:
1. Gra dedykowana jest Krakowowi, ale może zostać przysto-

sowana do innego miasta Polski.
2. Zalecane jest uwieńczenie gry tematyczną imprezą integra-

cyjną.
3. Zadania mogą zostać  uatrakcyjnione poznawaniem polskich 

tradycji biesiadnych.

Gra oczami uczestników:

„Czegoś takiego jeszcze nie było  - wciągająca fabuła 
i efekt zaskoczenia.”

„Śmialiśmy się do łez, wykonując przewidziane dla nas 
zadania. Nie wiedziałam, że drzemie we mnie taki potencjał.”

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc. 

Brigitte Bardot
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Co wydarzyło się w Krakowie,
niech zostanie… w Krakowie. 
Co wydarzyło się w Krakowie,
niech zostanie… w Krakowie. 

Nasza wyobraźnia może pracować dla Ciebie! Skontaktuj się z nami – na zamówienie tworzymy też nowe gry.
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