
Poniżej przedstawiamy cennik usług oferowanych przez Open The Lock w Gliwicach obowiązujący do dnia 

30.11.2019. 

 Wszystkie rezerwacje dokonane do dnia 30.11.2019 r. włącznie (niezależnie od daty), będą rozliczane wg 

starego cennika (lub wg korzystniejszej dla klienta ceny). Wszystkie vouchery ważne na dzień 30.11.2019 r. 

także mogą być wykorzystane wg starego (korzystniejszego) cennika, pod warunkiem zachowania terminu 

ważności Vouchera. 

 

Cennik gier w naszych pokojach przy ulicy Zwycięstwa 50/8 

 Gra dla grupy 2-3 osób w pokojach Smocza Skała, Kopalnia oraz Stacja Kosmiczna - 79 zł 

 Gra dla grupy 4-5 osób w pokojach Smocza Skała, Kopalnia oraz Stacja Kosmiczna - 99 zł 

 Gra dla grupy 6 osób w pokojach Smocza Skała, Kopalnia oraz Stacja Kosmiczna - 119 zł 

 

Gry urodzinowe i inne formy imprez zorganizowanych 

Impreza urodzinowa (2+2) dla maks. 10 osób 

 Poniedziałek - Czwartek (od g.15:30) - 340 zł 

 Piątek (1.slot, ok.15:30) / Sobota (1.slot, ok.12:00) / Niedziela i Święta - 360 zł 

 Piątek i Sobota (późniejsze sloty godzinowe) - 396 zł 

 dopłata za zwiększenie grupy do 11 osób - 20 zł 

 dopłata za zwiększenie grupy do 12 osób - 40 zł 

 Komplet zaproszeń urodzinowych (zobacz) - 20 zł 

 

Impreza urodzinowa (3+3) dla maks. 15 osób - cały lokal 

 Poniedziałek - Czwartek (od g.15:30) - 500 zł 

 Piątek (1.slot, ok.15:30) / Sobota (1.slot, ok.12:00) / Niedziela i Święta - 540 zł 

 Piątek i Sobota (późniejsze sloty godzinowe) - 594 zł 

 dopłata za zwiększenie grupy do 16 osób - 10 zł 

 dopłata za zwiększenie grupy do 17 osób - 20 zł 

 dopłata za zwiększenie grupy do 18 osób - 30 zł 

 Komplet zaproszeń urodzinowych (zobacz)  - 20 zł 
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Cennik gier w naszych pokojach przy ulicy Zwycięstwa 17/1 

Świątynia Zagłady 

 Gra dla grupy 2 osób - 119 zł 

 Gra dla grupy 3 osób - 129 zł 

 Gra dla grupy 4 osób - 139 zł 

 Gra dla grupy 5 osób - 149 zł 

 Gra dla grupy 6 osób - 159 zł 

 

Szlak Nieumarłych 

 Gra dla grupy 2-5 osób - 150 zł 

 Gra dla grupy 6 osób - 180 zł 

 

W pokojach przy ulicy Zwycięstwa 17/1 nie organizuje się gier dla dzieci.  

Cennik gier planszowych 

 Gra planszowa Escape Tales: Rytuał Przebudzenia - 119 zł 

 Gra planszowa Escape Tales: Rytuał Przebudzenia - 109 zł (przy zakupie razem z grą w pokoju 

zagadek lub wraz z voucherem) 

 

Wszystkie dostępne promocje i oferty specjalne znajdują się w zakładce PROMOCJE 

Przypominamy, w każdy WTOREK - specjalne zniżki dla Rodzin, a w każdy CZWARTEK dla 

uczniów/studentów! 

Przypominamy, że przy przedpłacie online (podczas rezerwacji online na naszej stronie) otrzymujecie 4 zł 

rabatu. 

 

https://www.openthelock.pl/pl/promotions/

