Untuk lebih jelasnya manfaat dari program Paket Archery War Battle Game
Lembang Bandung ini seperti apa, silahkan baca di bawah ini :
1.Memberikan pengalaman bagaimana membentuk team kerja yang solid,
responsif, dan produktif
2.Memberikan pengalaman bagaimana memberdayakan individu dalam sebuah
team untuk memaksimalkan produktivitas.
3.Peserta akan mengenal kekuatan dan kelemahan rekan dalam team, dan
mampu memberi respon sebagaimana seharusnya demi pencapaian hasil
maksimal.
4.Menciptakan personel yang kooperatif dan mampu melakukan penyesuaian
secara profesional.
5.Mampu bekerja dengan semangat dan antusiasme tinggi.
6.Melatih sikap dan etos kerja untuk yang selalu memprioritaskan hasil terbaik
bagi team.
7.Melatih bagaimana merespon sebuah perubahan secepat mungkin.
Nah, lalu cara bermain atau aturan umum permainan dari Archery War Battle
Game Lembang Bandung itu seperti apa sih ? berikut penjelasannya :
1.Lapangan Dan Save Zone
•
•
•
•
•
•

Boleh masuk ke save zone ( team A atau team B ) hanya untuk merebut
anak panah saja
Tidak boleh menembak dan ditembak dalam save zone
Tidak boleh berada di save zone lebih dari 5 detik
Team A dan Team B tidak boleh masuk ke zona masing-masing
Team A dan team B tidak boleh berebut anak panah jika anak panahnya
kena garis save zone
Panah di Zona A buat team A, dan Panas di zona B untuk team B

2.Anak Panah
•
•
•
•

Setiap perserta yang terkena anak panah, Hit and Out ( Pada sat out,
bususr diangkat ke atas sampai keluar arena tanpa membawa panah )
Anak panah yang datang dari arah atas atau melambung di atas kepala
tidak boleh ditangkap namun dihindari, dan jika kena Hit and Out
Anak panah yang mengarah langsung boleh ditangkap
Setiap anak panah yang berhasil ditangkap, 1 teman team yang sudah
keluar dapat masuk lagi ke dalam arena dan bisa bermain seperti semula

3.Aturan Permainan Khusus
Peraturan di atas akan berbeda aturan cara mainnya dengan jenis game war di
bawah ini

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spy War
Terminator War
Flag War
Sniper War tanpa Bom
Sniper War dengan Bom
Duel/Barbarian War
Pelanggaran
Jika anda melanggar di permainan ini akan di anggap HIT dan OUT (
GOOGLE / MASKER TIDAK BOLEH DINUKA DI MEDAN PERANG…!!! )

Seluruh paket sudah termasuk dengan perlengkapan Archery War (busur panah
& pelindung wajah), instruktur pengalaman, dekor tempat dan jaring pengaman
serta standard medicine.
Durasi main fleksible tergantung kondisi peserta & ketersediaan waktu.
Di awal kegiatan akan diberikan penjelasan tentang aturan dan cara bermain
Archery War, serta setiap peserta akan diberikan kesempatan untuk latihan
Shooting Target sebagai pemanasan.

Rp. 150.000/pax (minimum 20 pax)
Durasi 1 jam
Fasilitas:
- Freeflow mineral water
- Equipment
- Trial Archery Target
- PPPK

