BENVINGUTS AL CAMP DE PAINTBALL MÉS GRAN DE CATALUNYA!!!
- Disposem d’un camp de 10 Ha dividit en 8 escenaris diferents.
- REALMENT a tan sols 15 Km de Barcelona
- 4 hores de "Paintball Complert" jugant en diferents escenaris!
- Escenaris amb més de 3 Ha dedicats exclusivament a Paintball.
QUI SOM?
Barcelona *Paintball és l'empresa de jocs d'estratègia més veterana de les existents
en tota Espanya. Des de la nostra fundació l'any 1994, han participat en les
nostres activitats de *Paintball multitud de grups particulars, empreses i entitats
de totes les característiques i dimensions.
El nostre objectiu és no solament realitzar l'activitat de *Paintball, sinó que el
client gaudeixi de tota una jornada de jocs en plena naturalesa i d'una vivència
inigualable i desestresant.
Les característiques del joc permeten apreciar les habilitats individuals i
col·lectives dels participants: iniciatives personals, coratge, estratègia,
intel·ligència, improvisació, lideratge de grups; estant per això considerat el
Paintball un de les activitats més eficaces per extreure conclusions en la formació
de col·lectius d'empresa.
El nostre sistema de recorregut de Paintball canviant d'escenari, ens permet una
gran varietat de jocs i una gran capacitat de participants. (Disposem
d'equipaments per realitzar un joc simultani de 150 jugadors).

COM PARTICIPAR?

COM RESERVAR?

L'activitat es realitza Dissabtes, podent escollir entre horari de matí (9.30h) i tarda (15.00 H).
O Diumenges en horari de matí (9.30)
Dies laborables, mínim de 18 persones

Internet: Mitjançant el sistema de reserves online de la nostra WEB (
www.barcelonapaintball.es)

Existeixen 2 modalitats bàsiques:
• Grups oberts de jornada de *Paintball, en els quins es pot inscriure qualsevol participant
prèvia reserva, fins a completar la quantitat de 20 a 30 persones.
Sent el Paintball un joc actiu de participació, s'aconsegueix que encara que els participants no
es coneguin entre ells, s'aconsegueixi una bona comunicació i participació, aconseguint-se
amb això que persones desconegudes entre si acabin en alguns casos obtenint una bona
amistat.

Telèfon: Posar-vos en contacte telefònic per indicar el dia que vulgueu venir, l'horari i el
nombre de jugadors.
Una vegada apuntats, se us facilitarà un compte bancari perquè realitzeu una paga i senyal
de 10 € per cada jugador que desitgeu reservar. Aquesta paga i senyal es descompta de la
quota, pagant la resta de la tarifa el dia que vingueu a realitzar l'activitat.

• Grups tancats: Habitualment per a un nombre superior a 18 persones, com a comiats de
solters, entitats esportives, col·lectius, etc.

Molt important: En el cas que fallin persones del grup la reserva de les persones que no han
vingut, no s'abona. Pel que és important que ajusteu la reserva a les persones que sapigueu
amb seguretat que van a venir. •

L'edat mínima per participar és de 14 anys, tots els menors d'edat han de portar l'autorització
per a menors que tenim penjada en la nostra web, signada per un dels pares.

Quan aneu a fer l'ingrés al banc, heu d'indicar en el concepte de la reserva el nom de la
persona que heu deixat com a contacte i el dia que veniu a jugar

.

TARIFES
Totes les nostres tarifes inclouen:
•equipament complet ( buzo de camuflatge, màscara integral de protecció, ampolla de
gas i armilla protectora)
• Marcadora semiautomàtica
•Aigua mineral durant tot el recorregut
•Assegurança Responsabilitat Civil
•Monitors de Paintball
Inclou utilització àrea de pícnic (Taules i cadires)*
Tarifa cadete amb 100 boles: 20€
Tarifa Rambo amb 500 boles: 40€
Carregador extra de 100 boles: 7 Euros
Caixes de 2000 boles: 110 Euros
IVA inclòs
* Àrea de pícnic: Podeu portar-vos menjar o bé disposem d'un servei de catering que us
ho porten . Més informació en l'apartat On menjar

DADES DE CONTACTE:
Adreça: BV2421, KM.1 08756 La Palma de Cervelló

Telèfon:
Particulars: 607.77.24.65-648.70.25.80
Empreses: 648.70.25.80
Email: info@barcelonapaintball.es
Web: www.barcelonapaintball.es

ON ESTEM?
El nostre camp està situat a 15 km de Barcelona, amb cotxe el desplaçament no
és més de 20 minutos.
Transport públic: Autobús línia E8, l'autobús surt des de diferents parades en
la Diagonal de Barcelona. El trajecte dura 30 minuts. Més informació:
www.autocorb.com
Lloguer minibus o autocar: Disposem d'acords amb diferents empreses de
transports. Podem gestionar el seu transport amb preus molt econòmics.

Algunes de les empreses que han confiat en
nosaltres per realitzar activitats o
esdeveniments
:

