NARKOGOGLE

ALKOGOGLE I SENGOGLE

ALKOgogle to specjalne okulary, które umożliwiają trzeźwej osobie spojrzenie na świat oczami osoby pod wpływem alkoholu. Większość dorosłych Polaków wie, jak to jest być pijanym.
Jak to jest prowadzić samochód po alkoholu – na szczęście znacznie mniej. Gdyby jednak
przez wasze głowy przeszła myśl „przecież czuję się dobrze, mogę prowadzić”, mamy coś dla
was – ALKOgogle!

Sadzić, palić, zalegalizować… każdy na ten temat ma inną opinię, ale jeśli chodzi o prowadzenie samochodu po marihuanie, wszyscy zgodnie powinniśmy powiedzieć „NIE”. Nasze
NARKOgogle uzmysłowią wam, jak negatywny wpływ na naszą wizję i koncentrację ma konopia indyjska, i jak bardzo potrafi spowolnić reakcję w sytuacjach awaryjnych – i to bez
konieczności zażywania jej!

Dzięki tym okularom (do wyboru
2 warianty: symulujący zakres
0,4-0,6 promila i 0,8-1,5 promila
alkoholu we krwi) przekonacie się,
jak bardzo pogarsza się percepcja
i opóźnia reakcja po alkoholu, przy
okazji świetniej się bawiąc.

DANE TECHNICZNE WSZYSTKICH OKULARÓW:
Wymiary: teren do konkurencji ok. 20 m2
Liczba uczestników: 1 osoba/ szt.
Przepustowość: 1 osoba/ 3-5 min
Przeznaczenie: dzieci, młodzież, dorośli
Zasilanie: nie dotyczy
Rodzaj podłoża: bez znaczenia
Czas rozstawienia: 10 min
Obsługa urządzenia: 1 osoba

Jesteś zmęczony, ale do domu została tylko godzinka jazdy? Szkoda czasu na przerwę, prawda? Takie myślenie doprowadziło do niejednego wypadku. Dlatego, póki twój umysł jest
w pełni sił i nie zaburza go wyjątkowo silne pole grawitacyjne własnego łóżka (wyczuwalne już w odległości 100 km od domu), nasze SENgogle, symulując poranne zmęczenie po
przepracowaniu całej nocy i skrajne
zmęczenie, uprzytomnią ci, jakie niebezpieczeństwo kryje się za tą pozornie niewinną decyzją, by jechać dalej
pomimo senności.

W czasie zabawy zaproponujemy Państwu chodzenie po linii prostej, kelnerowanie z tacą
z kubkami pełnymi wody oraz zawody na czas czy slalom między pachołkami.
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1 para – 450 zł brutto/ 8h
2 pary – 650 zł brutto/ 8h
3 pary – 800 zł brutto/ 8h
4 pary – 900 zł brutto/ 8h
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