
 
 
 

 

Studentská laser game ZS 2022 

Již skoro tradiční turnaj vysokých škol v laser game je tu! Která univerzita dokáže letos sestavit ten 

nejlepší tým?! Bude to ta tvoje?  

Sestav tým a pomoz právě tvé škole získat titul kapitána arény v Mercuria Laser Game!  

O co se tedy bude jednat? 

Bude se jednat o čtyřčlenné týmy (MIX*), které se spolu utkají v nejnovějších laser game arénách 

Mercurie v pražských Holešovicích. Každý tým může mít pouze jednoho „profesionálního hráče“**. 

Herní mód bude „Team deathmatch“, ve kterém je cílem každého týmu získat co nejvíce bodů. 

Nejlepší týmy postoupí až do finále, ve kterém se bude hrát o titul Krále arény!  

Kromě účasti v samotném turnaji budeš mít celý večer možnost hrát v malé aréně „Podmořský světě“ 

V ní si můžeš vyzkoušet i další herní módy, nebo dát jen odvetnou hru tým proti týmu.  

Samozřejmě od nás dostaneš welcome drink a v průběhu celého večera si budeš moct dopřát akční 

drinky za super ceny a také se budeš moct zúčastnit mini her o drinky zdarma      

Kdy? 23. listopadu 2022 od 19:00 

Kde? Mercuria Laser Game Holešovice, Jankovcová 1569/2c  

Cena: 375,- (1500,- za celý tým) 

Registrace: https://forms.gle/AL39FVqQwHNuB4tGA 

 

*nutnou podmínkou je mít v týmu nejméně jednu slečnu (studentku) 

** „Profesionální hráč“ se rozumí takový hráč, který má odehráno 50 a více her s herním systémem 

LASERFORCE nebo se účastnil některého ročníku Mezinárodního turnaje, případně ligy, v Mercuria Laser Game.  

„Profesionálnímu hráči“ bude počítáno 50 bodů za zásah. Za zásah „profesionálního hráče“ se bude přičítat 

150 bodů.  

Každý účastník turnaje souhlasí s používáním pořízených fotek z akce pro marketingové účely po 

neomezenou dobu. Pokud nebude účastník souhlasit s pořízením fotek, tak může kdykoliv v průběhu večera 

oznámit tuto informaci fotografovi nebo pořadateli akce. 

Pro účast v turnaji je nutné být studentem vysoké školy!  (při vstupu může být vyžadováno potvrzení) 

Týmy mohou být sestavené i z kombinace vysokých škol 

 


