GIỚI THIỆU VỀ LASER GAME
Laser game là một trò chơi giải trí thể thao dựa trên nền tảng của công nghệ
điện tử ánh sáng laser, giúp người chơi rèn luyện khả năng quan sát, trí thông minh,
tăng cường sức khỏe và tính đồng đội…Trò chơi mạo hiểm này được chơi trong một
không gian tự nhiên được bao phủ đầy khói, tiếng nhạc, đèn nhấp nháy và vật cản. Trò
chơi bày ra những tình huống hấp dẫn tột đỉnh và tác động qua lại lẫn nhau bằng thiết
bị trò chơi bắn tia lazer tiên tiến nhất thế giới.
Mục đich chủ yếu của trò chơi là rèn luyện tính cách cho giới trẻ hiện đại :
PHẢN ỨNG NHANH NHẠY – HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM và BẢN LĨNH TINH
TƯỜNG
Được trang bị 01 bộ ao giáp lazer ma thuật, người chơi bằng sự nhanh nhạy
một cách có chiến lược và tinh xảo của mình để tìm kiếm các mục tiêu di động. Mục
tiêu đạt được là : Đạt điểm cá nhân và điểm đồng đội cao nhất .Người chơi phải cố
gắng đạt cho được thật nhiều điểm. Khi kết thúc trò chơi Hệ thống máy tính điện tử sẽ
tự động cập nhật điểm vào máy trung tâm và thông báo cho người chơi qua một màn
hình LCD.
Ngoài ra người chơi sẽ nhận được một bảng điểm bằng giấy từ máy vi tính có
liệt kê chi tiết điểm cá nhân và điểm đồng đội. Bảng điểm này là một kết luận tạo sự
thỏa mãn và hài lòng cho người chơi.

HƯ ỚNG DẪN NHẬP CUỘC LASER GAME
( Xin yên tâm với tia laser thân thiện không gây ảnh hưởng cho cơ thể)
-S ử dụng hai tay trong khi chơi: một tay bóp vào cò súng để bắn, tay còn lại áp
vào bộ phận cảm biến ( sensor giúp súng phát ra tia laser).
-Mục tiêu bắn để ghi điểm là: trên thân ngư ời ( ngự c, vai, lưng ), trên súng, và
hai căn cứ được bố trí trên dưới ở hai đầu phòng game.
* Dư ới đây là bảng thông số tính điểm bắn trúng mục tiêu :
Vị trí mục tiêu
Ngực trái và ngực phải
Vai trái hoặc vai phải
Lưng
Súng
Phá hủy căn cứ Base

Điểm được ghi
nhận ( + )
200
50
100
50
2001

Điểm bị trừ ( - )
0
0
0
0
0

-Khi bị bắn trúng : hệ thống đèn trên áo và súng bị tắt, áo sẽ rung lên, súng ngưng
hoạt động, 03 giây sau hệ thống đèn và súng hoạt động trở lại người tham gia tiếp tục
cuộc chơi.
-Người chơi cần nh ớ tên của áo bằng cách : bóp tay vào cò súng, màn hình trên
súng sẽ xuất hiện tên áo hoặc bằng cách áp button vào súng màn hình trên súng sẽ
xuất hiện nickname riêng của người chơi.
-Sau 01 game người chơi sẽ xem tổng số điểm ghi được ở bảng điểm trên màn
hình scoreboard phía trước cửa vào.

CÁC HÌNH THỨC CHƠI LASER GAME
Đội hình tiêu chuẩn (Standard team):
Là game phổ biến nhất. Người chơi có thể bắn những người cùng chơi nằm ở trong
một đội có màu khác( hệ thống cho phép cài đặt 03 màu khác nhau).
Màu sắc của từng đội được chọn trước khi bắt đầu game. Hệ thống chỉ cho phép cài
đặt tối đa 03 đội . Người chơi có thể bắn bất kỳ ai ở đội khác màu. Người chơi không
bị giới hạn về số lần bị bắn . Người chơi sẽ được chơi cho đến khi nào thời gian chơi
game kết thúc. Mục tiêu của game này là tính điểm đạt cao nhất cho từng đội và cho
từng người chơi.
Chiến đấu một mình (Rainbow Solo):
Là một dạng của chơi chung nhưng không có đồng đội. Mục tiêu là đạt được điểm cao
nhất bằng cách bắn người khác trong game. Mỗi lần bị bắn áo sẽ thay đổi màu sắc.
Người chơi không bị giới hạn về số lần bị bắn . Chơi đến khi thời gian game hết.
Người chơi có thể bắn tất cả đối thủ. Mục tiêu game này là đạt được điểm cao nhất có
thể trong một thời gian nhất định.
Cuộc chơi sắc màu (Color Ranked solo):
Là phiên bản khác của game chiến đấu một mình. Mục tiêu của game này là bắn
được càng nhiều người chơi khác càng đươc nhiều điểm. Mỗi khi tổng số điểm của
người chơi thay đổi thì màu áo và súng của người chơi sẽ thay đổi tương ứng với vị trí
của họ trên bảng xếp hạng. Thứ tự hạng sẽ quy định theo màu sắc.
Bảng thể hiện thứ hạng của người chơi:
Màu sắc áo
Đỏ
Cam
Vàng
Xanh lá cây
Xanh Cyan
Xanh dương
Hồng
Tím

Vị trí
Top10%
Top10% - 20%
Top20% - 30%
30% - 40%
40% - 60%
60% - 80%
80% - 90%
90% - 100%

Người chơi không bị giới hạn về số lần bị bắn , chơi đến khi game kết thúc. Người
chơi có thể bắn bất kỳ ai. Mục tiêu là trở thành người có số điểm cao nhất.
Loại trừ dần các đội khác (Team Elimination):
Đây là một dạng chơi đội hình. Người chơi có thể bắn tất cả đối thủ ở đội có màu
khác. Mục tiêu game này là đạt điểm tối đa có thể và phải loại bỏ tất cả đối thủ ở đội
khác màu. Người chơi sẽ nhận được giới hạn về số lần bị bắn. Vd: 25 Health / bị bắn
25 lần sẽ bị loại cuộc chơi.Cuối cùng đội nào còn nhiều quân sẽ thắng.
Loại trừ từng đối thủ( Solo Elimination):

Là một dạng của game chiến đấu một mình . Mục tiêu của game này là bắn tất cả đối
thủ trong game để đạt được số điểm tối đa có thể. Người chơi sẽ nhận được giới hạn
về số lần bị bắn .Cuối cùng người không bị loại sẽ chiến thắng.
Tổng chỉ huy (Commanders):
Là một dạng của game đội hình tiêu chuẩn. Ngoài những đội trong game ta còn có thể
cài đặt thêm những commander. Commander sẽ được qui định mang áo màu trắng .
Người chơi ngoài bắn vào đội khác màu còn có thể bắn vào commander, commander
có thể bắn vào các đội trong game,commander có thể bắn commander, tương ứng với
số điểm khác nhau.
Bảng điểm người chơi nhận được:
Đối thủ
Người chơi bắn người chơi
Người chơi bắn commander
Commander bắn người chơi
Commander bắn commander

Số điểm nhận được
1
20
1
20

Trong game có thể tạo nhiều commander. Mục tiêu game này là người chơi trong
những đội và commander đạt được số điểm tối đa có thể.
Cuộc chơi liên tục(Continuous):
Là biến thể kết hợp của game chơi đồng đội và cá nhân. Mục tiêu của game là đạt
được số điểm cao nhất có thể, về phía cá nhân người chơi sẽ chơi và đạt số điểm cho
bản thân họ, và về phía đồng đội số điểm người chơi được cộng vào số điểm của cả
đội. Người chơi không bị giới hạn về số lần bị bắn . Chơi đến khi thời gian game hoàn
tất. Người chơi có thể bắn tất cả mọi người trong game (để tính điểm riêng) nhưng chỉ
được tính điểm đồng đội khi bắn trúng đối thủ khác màu (đội khác)

THẺ HUY CHƯƠNG THÀNH VIÊN ALTA LASER ZONE
1/ Giới thiệu tổng quát :
- Thẻ Huy Chương thành viên (ALTA Laser Zone Medal) được phát hành rộng
rãi cho mọi đối tượng có nhu cầu muốn tham gia với tư cách Thành Viên thân
thiết (Membership) khi đến giải trí tại khu giải trí ALTA Laser Zone.
- Khu giải trí ALTA Laser Zone luôn đãi ngộ các thành viên có Thẻ Huy
Chương như là những quý khách thân thiết luôn được mời tham gia các chương
trình vui chơi thường xuyên với nhiều giải thưởng giá trị !
- Trong tương lai, ALTA Laser Zone có thể mở và hoạt động ở nhiều địa điểm
khác nhau trên phạm vi cả nước.
2/ Thể lệ đăng ký thẻ Huy chương ALTA Laser Zone :
- Khách hàng có nhu cầu được cấp phát Thẻ Huy Chương xin vui lòng gặp nhân
viên quầy vé để làm thủ tục đóng lệ phí và điền các chi tiết cá nhân vào mẫu
biểu in sẵn.
- Nhân viên quầy vé sẽ hẹn Quý khách giờ đến lấy Thẻ Huy Chương sớm nhất
(trong ngày).
- Thẻ Huy Chương có giá trị lâu dài; trường hợp làm mất hay hư hỏng, Quý
khách cần nhớ các chi tiết cá nhân đã kê khai và có thể xin cấp lại Thẻ Huy
Chương mới với một chi phí nhỏ !
- Để đảm bảo tính trung thực của mọi giải thưởng thường kỳ : Mọi nhân viên
đang làm việc tại khu vực đều không được đăng ký Thẻ Huy Chương thành
viên.
3/ Sử dụng Thẻ và Quyền lợi :
- Các thành viên khi đến vui chơi tại khu giải trí ALTA Laser Zone cần mang
theo Thẻ Huy Chương để hệ thống có thể nhận dạng và bảo lưu điểm số.
- Số điểm mà thành viên đang tham gia vui chơi đạt được sẽ thể hiện trực tuyến
trên bảng điểm điện tử gắn tại cửa vào khu giải trí ALTA Laser Zone! Mọi dữ
liệu về điểm số sẽ được Trung Tâm dữ liệu lưu trữ và tổng kết vào cuối mỗi
tháng!
- Hàng ngày: Bảng thành tích điểm số cao nhất của 5 Quý khách đã tham gia
trong ngày hôm trước được hiện lên tự động trên bảng điện tử để Quý Khách
tiện theo dõi.
- Giải thưởng Top 5 hàng tháng : Trung Tâm dữ liệu sẽ thống kê và tổng kết 5
thành viên có điểm cao nhất trong tháng đã đoat giải để nhận thưởng. Kết qủa
này luôn được công khai trên Bảng điểm điện tử và thông báo đầy đủ đến các
thành viên đoạt giải .

-

Thẻ Huy Chương này có giá trị tại mọi khu vực ALTA Laser Zone trong tương
lai.
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