
GRY TERENOWE
z wykorzystaniem smartfona

http://www.polskagorom.pl/


Aplikacja "Tropimy", 
jest do pobrania 

ze sklepu Google Play 

Przedstawiamy Państwu 
naszą autorską aplikację 

"Tropimy" do realizacji gier 
terenowych.



Nasza propozycja to połączenie 
tradycyjnych gier terenowych 
z nowoczesną technologią. 
Gry są bezobsługowe, dzięki wgranym 
do aplikacji mapom (OpenStreetMap),
a turystów przez punkty prowadzi 
nasza aplikacja Tropimy.
Scenariusze projektujemy tak, aby gra 
dostarczyła turystom dawkę wiedzy 
i dobrej zabawy o odwiedzanym 
miejscu.

Akademia Łowców Przygód - polskagorom.pl

Nasze gry terenowe, to produkt 
turystyczny dostosowany 
do wymagań współczesnego 
konsumenta.

https://www.openstreetmap.org/
https://polskagorom.pl/gry-terenowe/


Uczestnicy pobierają aplikacje Tropimy.

Wybierają grę w konkretnej lokalizacji 
i rozpoczynają przygodę poprzez kliknięcie 
przycisku START.

Aplikacja poprowadzi ich konkretną trasą 
przez wybrane wspólnie punkty.

Przebieg gry:

W każdym punkcie uczestnicy czytają historię, 
odpowiadają na pytanie, rozwiązują zagadkę, 
za co otrzymują punkty. 

Koniec gry następuje w momencie przebycia 
całej, zaplanowanej  w aplikacji trasy. 



Scenariusze gier dopasowujemy do 
potrzeb klienta. Tematyka może być 
różnorodna. Przed stworzeniem 
scenariusza gry przeprowadzamy wizję 
lokalną i wykorzystujemy podane przez 
Państwa atrakcje. 

Dodatkowo do gry możemy wprowadzić 
fabułę, dzięki czemu użytkowniczki 
i użytkownicy wcielają się w różne 
postacie np. odkrywcy, górnicy, 
poszukiwacze skarbów, rycerze etc.

dużą dawkę wiedzy
niezapomniane przeżycia
naukę połączoną z dobrą zabawą
aktywne spędzanie czasu, często 
na świeżym powietrzu

Akademia Łowców Przygód - polskagorom.pl

 Gwarantujemy:

https://polskagorom.pl/gry-terenowe/


już od 2 tys. złotych za grę

Akademia Łowców Przygód - polskagorom.pl

Konsultacja

Rekonesans w terenie

Projekt gry lub gry i scenariusza

Umieszczenie gry na serwerze 
Tropimy

Opcjonalnie tworzymy 
i rozmieszczamy kody QR na trasie

Testy gry w terenie

Publikacja i promocja gry

Utrzymanie gry na serwerze przez 
1 rok

W cenie:

Cena:

Akademia Łowców Przygód - polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/gry-terenowe/
https://polskagorom.pl/gry-terenowe/


Nasze dotychczasowe gry:

Wiecej o naszych grach na polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/gry-terenowe/


Fundacja Polska górom! powstała 
z miłości do gór i z myślą o górach, 

a zwłaszcza o ludziach, którzy po nich 
chodzą. Prowadzimy działania 

w obszarze promowania turystyki 
górskiej, ekologii i edukacji.

Tworzymy scenariusze gier terenowych, 
organizujemy wycieczki w góry, 

prowadzimy warsztaty ekologiczne 
i przyrodnicze, zaprojektowaliśmy 
aplikację Zmieć śmieć, która ma 
zachęcić turystów do sprzątania 
szlaków oraz prowadzimy sklep 

internetowy duchgor.eu z autorską 
kolekcją gadżetów o tematyce górskiej.

O nas

www.polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/


Kontakt

telefon
+48 607 653 646
email
kontakt@polskagorom.pl

    www.polskagorom.pl
    Fundacja Polska górom
    fundacja_polska_gorom
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