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KATALOG USŁUG

EVENTY, ROZRYWKA
DO GRANIC

NAJLEPSZA
ROZRYWKA
RODZI SIĘ

Niektórzy uważają, że człowieczeństwo najpełniej wyraża się poprzez różnorodność rodzajów rozrywek, zabaw i
tego, w jaki sposób spędzamy czas wolny. W Proshot myślimy podobnie. Dla nas rozrywka i emocje z nią związane
są najważniejsze!

TU I TERAZ
Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją na rynku. To co nas
cechuje i wyróżnia to pomysłowość, zaangażowanie i pasja
do zabaw strzeleckich każdego rodzaju, każdej formy.

Specjalnie dla was ułożyliśmy ofertę pełną różnorodnych
dyscyplin i szeregu rozwiązań, aby rozrywka strzelecka
była jak najlepsza, aby dostarczała możliwie najwięcej pozytywnych emocji i wrażeń.

Zapraszamy do przejrzenia naszych propozycji. Jesteśmy
do waszej dyspozycji.
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POLIGON
W rozrywce strzeleckiej niezwykle ważna jest przestrzeń i jej aranżacja. W tej materii stanęliśmy na
wysokości zadania.

MOBILNY

24 H
Tyle godzin na dobę możemy
operować dzięki systemowi
oświetlenia i zasilania

POLIGON

Mobilny poligon to zbiór instalacji, zabezpieczeń i
licznych gadżetów, które łącznie tworzą kompleksową
i bezpieczną przestrzeń do zabawy.

NIEZRÓWNANE

Z powodzeniem możemy zaaranżować niewielki teren

I MULTIMEDIALNE

dla kilkunastu osób, tworząc np. profesjonalną strzel-

INSTALACJA EVENTOWA

nicę łuczniczą. Z drugiej strony, jesteśmy w stanie
zbudować eventowe, multimedialne miasteczko z torem do paintballu, archery tagu czy splatmastera dla
dzieci.

100
Ilość elementów składających się
na mobilny poligon

30 MINUT
Tyle zajmuje nam rozłożenie pełnej strzelnicy łuczniczej

JUŻ OD 55 ZŁ

EMOCJONUJĄCY

PAINTBALL
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
ARANŻACYJNE DZIĘKI SZEREGOWI
GADŻETÓW.

Co nas wyróżnia? Rozgrywki w Proshot to doskonała
zabawa wzbogacona gadżetami typu ESWG. Tym samym wspięliśmy się szczyt możliwości aranżacyjnych.

80 GRACZY
Tyle osób może grać u nas na raz

Jednocześnie zapewniamy bogatą infrastrukturę gry
oraz najlepszy poziom bezpieczeństwa - nasi instruk-

Ilość różnych scenariuszy gry

torzy to adepci LOKu.

Doskonałe,
nieparujące maski

25 TRYBÓW

Niepowtarzalne
markery Tippmann

Liczne dodatki
i gadżety osobiste

JUŻ OD 39 ZŁ

ŁUCZNICZE

EMOCJE
REWELACYJNE I DYNAMICZNE
ROZGRYWKI ARCHERY TAG

Archery Tag to nowatorska rozrywka nazywana niekiedy łuczniczym paintballem.

Gracze strzelają do siebie za pośrednictwem luku i
specjalnych strzał z miękkim grotem. Jest to wyjątkowo przyjemna zabawa dla każdego, która dodatkowo
nie wywołuje kontuzji i nie brudzi odzieży.

Rozgrywki prowadzone są na specjalnym poligonie z
pneumatycznymi przeszkodami, za którymi można się
chować.

16 ŁUKÓW

2 RODZAJE OCHRANIACZY

Tyle graczy może grać w jednym

Dbamy o wasze bezpieczeństwo! Zapewniamy szereg zabezpieczeń

czasie

osobistych

Slatmaster jest udaną próbą przeniesienia paintballu na grunt aktywności militarnej dla dzieci.

6 LAT
Tyle miał lat najmłodszy gracz w
ramach organizowanych przez

JUŻ OD 49 ZŁ

PAINTBALL

Dzięki zeskalowaniu niezbędnego wyposażenia, siły

DLA DZIECI
BEZPIECZNA RYWALIZACJA
I NAJLEPSZA ROZRYWKA
DLA NAJMŁODSZYCH

nas rozgrywek

wyrzutu kul i samych kul (do 0,5 cala), splatmaster
jest całkowicie bezpieczny i dopasowany na niewielkiej dłoni. Rywalizacja dla najmłodszych jest teraz
w zasięgu ręki! Rozgrywki Splatmaster w Proshot to
100% pozytywnych emocji i 100% bezpieczeństwa.

10 GRACZY
Maksymalna ilość uczestników w
grze w jednym rzucie

JUŻ OD 499 ZŁ

ŁUK

I STRZAŁY
POCZUJ SIĘ
JAK ROBIN HOOD!

Łucznictwo to doskonały trening spokoju i opanowania. Równy oddech i miarowe bicie serca to przepis na udany strzał.

5 RODZAJÓW
Łuk sportowy, klasyczny, bloczkowy, młodzieżowy, dla dzieci

W Proshot zadbaliśmy o to, aby wyciągnąć z tej dyscypliny to, co najlepsze. Oddajemy w wasze ręce kompletne i nowoczesne stanowiska łucznicze z 5 typami

26 ŁUKÓW
Tak duży jest nasz arsenał

łuków. Wszystko to dopasowane do możliwości fizycznych różnych strzelców i grup wiekowych.

4
Do dyspozycji oddajemy szereg gadżetów i ochraniaczy indywidualnych, jak karwasze, skórki, celowniki.

Tyle stanowisk jednocześnie
jesteśmy w stanie ustanowić

Różnorodność w przypadku naszej pneumatyki
przekłada się na moc i adrenalinę.

JUŻ OD 399 ZŁ

BROŃ

6 SZTUK
Tyle broni mamy w zbrojowni

PNEUMATYKA

Oferujemy dwa typy stanowisk strzeleckich - dla konkurencji precyzyjnych oraz dynamicznych. Dla każdego z typów proponujemy odmienne rodzaje broni.

PCP
Nasze sprzęty napędzone są
sprężonymi gazami typu CO2 i HP

DYNAMIZM

Tym samym jesteśmy w stanie zagwarantować nie-

LUB PRECYZJA

zrównaną jakość oraz możliwości aranżacyjne dla

WYBIERZ SAM!

tego typu dyscyplin.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NASZE

Wszystkie usługi są skalowalne pod względem wieku i umiejętności. Oznacza

MOŻLIWOŚCI

to, że są dedykowane wszystkim grupom wiekowym, począwszy od dzieci 8+,
młodzieży, osobom dorosłym i seniorom.

JESTEŚMY

SKALA

ELASTYCZNI

Jesteśmy w stanie zorganizować event dla dużej, kilkudziesięcioosobowej
grupy, jak i małe wydarzenie dla kilku osób.

GADŻETY ESWG
ESWG jest naszym autorskim produktem, którego zadaniem jest prowadzenie i
Proshot to idea. Chcemy być odpowiedzialnym i naj-

animowanie grupowych rozgrywek strzeleckich. Z powodzeniem od lat używa-

lepszym organizatorem rozrywki strzeleckiej w re-

my ESWG na gruncie paintballu. ESWG przenosi graczy do świata gier kompu-

gionie od Jeleniej Góry po Wałbrzych.

terowych - pozwala przejmować flagi, zdobywać punkty i wiele, wiele innychjest to wirtualna zabawa w realnym świecie.

W tym celu opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowacyjne
systemy i rozwiązania, które nie mają sobie równych,
a które podnoszą jakość organizowanych przez nas
rozgrywek na najwyższy poziom.

Ponadto, co ważne, jesteśmy grupą doświadczonych
i

profesjonalnych

organizatorów

rozrywki.

Mamy

za sobą organizację wielu dużych wydarzeń i ciężkiej pracy przez ponad 6 lat. Posiadamy certyfikaty i
uprawnienia strzeleckie PZSS i LOKu.

GADŻETY ESWG

