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I. Kalandozok.hu Dungeon Paintball 

 

Üdv néktek nyughatatlan vérű kalandozók! Közösségünk ismét találkozót rendez, ám ezúttal új dolgot 

próbálunk ki. A bátrak, a sunyik, az orvul támadók és a jó védelmezői egyaránt kihívást találhatnak ebben a 

közös kalandban. Megrendezésre kerül az első Kalandozok.hu Dungeon Paintball! 

Mit is takar ez? Egy 3500 négyzetméteres földalatti pincehálózat áll a rendelkezésünkre, hogy a 

Kalandozok.hu tagjai egymással vállvetve, vagy épp egymás ellen lendüljenek egy hatalmas Paintball játékba! 

Részletes információk: 

- Időpont: 2007 november 10., szombat, 09-13 óráig. 

- Gyülekezı: a fenti napon, reggel 8 órakor, Móricz Zsigmond körtér, 3-as busz végállomásán 

- Részvételi ár: 7000 Ft 

- Fizetés: Október 26-ig, számlaszám (K&H): 10402283-80525650-52541002, számlatulajdonos: 

Horváth Zoltán 

Mit foglal magában a részvételi ár? 

- felszerelés (maszktól kezdve a fegyveren át az overallig minden) 

- 300 db lıszer (várhatóan ennyi elég lesz) 

- korlátlan étel- és italfogyasztás! 



Kalandozok.hu 2007 

Még soha nem paintballoztam, nem tudom, hogy menjek-e… 

- Még soha? Elıny! A szervezık fele sem játszott még soha. ☺ A többiek is kezdık. 

- Mit hozz: kényelmes, sportos ruhát és cipıt. Minden más szükséges dolgot helyben kapsz. (Lányok 

mellkas-védıt is kapnak.) Esetleg sálat lehet hozni még, mert a nyakat nem védi már a maszk, a ruha 

meg nem biztos, hogy elég az érzékenyebbeknek. Szemüveget viselık sincsenek hátrányban, a maszk 

alatt viselhetı az is. 

- A játék – ha megfelelıen játsszák – teljesen veszélytelen. Ha te lennél mindenki céltáblája, akkor 

bizony nem úszod meg pár folt nélkül, de sérülést biztos nem szerzel. 

Más fontos dolgok: 

- Mindenki saját felelısségre vesz részt a találkozón. 

- A Dungeon Paintball találkozó csak akkor kerül megrendezésre, ha legalább 10 fı jelentkezik. 

- Mint feljebb láttátok, a pénzt elıre kell befizetni a megadott számlára. A befizetéskor tüntessétek fel a 

polgári neveteket! Ha valaki sokat szeret lövöldözni, az vehet még ezen felül lıszert helyben, saját 

kiadásra. 

- A kalandozok.hu fórumán várjuk a kérdéseket, észrevételeket. 

- A találkozónak otthont adó labirintusról bıvebb információ: www.pincepaintball.hu 

 

 


