
Na czas gry miejskiej TamTu każda z  drużyn otrzymuje tablet z autorskim 
oprogramowaniem. Na ekranie wyświetla się plan miasta/terenu z zaznaczonymi miejscami, 
po dotarciu do których uaktywniają się pytania. Drużyna sama musi obrać strategię, których 
zadań się podejmie, by wygrać. Zadania mają bowiem różną punktacje i poziomy trudności, a  
na ich wykonanie uczestnicy mają określony czas. Do wyboru mamy zadania testowe, 
otwarte, fotograficzne (odpowiedzią jest zrobione przy użuciu tabletu zdjęcie) lub zadanie 
specjalne (przejażdżka Segway’em, degustacja, slackline, łamanie szyfrów, czy latanie 
dronem).  

W grze jednocześnie może wziąć udział 400 osób, podzielonych na 10-os. drużyny. 
Zadania stawiane przed uczestnikami wymagają współpracy wszystkich członków grupy, co 
sprzyja integracji i  rozwija umiejętność współdziałania. Dodatkowym czynnikiem 
integrującym i motywującym do wytężonej pracy jest chęć wygranej i duch rywalizacji. 
Dzięki zabawie drużyny oprócz niestandardowego sposobu poznania miasta/regionu 
podnoszą swoje zdolności strategicznego myślenia i  szybkiego podejmowania decyzji, czy 
wspólnego ustalania priorytetów. W zabawie szybko wyłaniają się naturalni liderzy zespołów, 
osoby o lepszej orientacji w terenie i podzielności uwagi, ci, którzy skupiają się na 
szczegółach i ci, którzy mają najszersze spojrzenie na zadanie.  

Elementem motywującym jest możliwość śledzenia rankingu i punktacji innych 
drużyn, co ułatwia weryfikację objętej strategii. By jednak zachować element zaskoczenia, 
pół godziny przed końcem ranking znika! Ostateczne wyniki poznajemy dopiero podczas 
Wielkiego Finału, kiedy wyświetlane zostaną statystyki na poszczególnych etapach gry oraz 
zdjęcia, które uczestnicy zrobili odpowiadając na część zadań.  

TamTu jest nie tylko ciekawym sposobem na zwiedzanie miasta, ale i atrakcją  
w trakcie spotkań firmowych, konferencji, czy wizyt zagranicznych gości. Istnieje możliwość 
dopisywania dedykowanych pytań związanych z danym przedsiębiorstwem oraz zagrania w 
grę scenariuszową np. filmową, szlakiem łódzkich detali, czy też opartą na fabule kryminalnej 
książki K. Bondy „Lampiony”, lub wybrania się na rajd samochodowy/rowerowy. Pytania w 
TamTu dostosowujemy do wieku uczestników – mamy również wersję dla dzieci. TamTu 
może stać się atrakcją w czasie urodzin, sposobem na kompleksowe sprawdzenie wiedzy na 
koniec etapu nauki, czy pomysłową zabawą na świeżym powietrzu. Osoby prywatne coraz 
chętniej wybierają TamTu na potrzeby wieczorów kawalerskich i  panieńskich. Zabawa 
dostępna jest również w angielskiej wersji językowej. 
 
TamTu realizowaliśmy już m.in.w: 
Łodzi, 
Bełchatowie 
Warszawie 
Poznaniu 
Toruniu 
Gdańsku 
Twierdzy Modlin 
Lubniewicach 
 
 
Mechanizm gry ilustruje poniższy link:  
https://www.youtube.com/channel/UCjj_iz6d5TiFnKNb_9_nDZw 
 
Zapraszamy! 
 
 



 

 
 

 


