
 

 

CityGame voor leerlingen 
Mogelijk in 35 steden, in 7 landen. Ned. België, Londen, Düsseldorf, Keulen, 

Hamburg, Berlijn, Lille, Parijs, Barcelona, Valencia, Rome 

 

Programmavoorstel: 

13.30 uur Uitleg programma op nader te bepalen locatie 

14.00 – 16.00 uur Actief programma  

16.15 – 16.30 uur Prijsuitreiking op nader te bepalen locatie 

Tijden zijn aan te passen, spel duurt inclusief uitleg en prijsuitreiking een kleine 3 uur 

 

CityGame à la Pokémon Go 
CityGame à la Pokémon Go, speciaal ontwikkeld voor 

scholen. Game met educatieve mogelijkheden. Ideaal 

in te zetten tijdens een introductiedag of werkweek. 

 

Een modern en communicatief spel, waarbij de studenten 

op een speelse manier de stad leren kennen en aan 

teambuilding doen, à la Pokemon Go. 

 

Met onze smartphone, waarop een app is geïnstalleerd, die 

werkt op GPS en internet, gaat men in het centrum vragen beantwoorden over de stad, over 

de school of over de studierichting.  

 

Daarnaast gaan ze allerlei creatieve foto-opdrachten uitvoeren, zoals ‘Red een drenkeling 

uit het water’ of ‘Laat zien dat jullie het enige echte TOP-team zijn’, etc. 

 

Logo van uw school in de app  

 

Bij de vragen en foto-opdrachten kunnen ze punten verdienen en de 

score is realtime op de smartphone te zien. Natuurlijk maken we 

het wel spannend, want het laatste half uur van het programma gaat 

deze stand ‘op zwart’. De studenten/leerlingen weten bij terugkomst 

niet wie de winnaar is. Ideaal voor een spannende prijsuitreiking. 

Het programma kan inhoudelijk helemaal op maat worden 

aangepast aan de wensen van de school. Dus wilt u eigen vragen of 

foto-opdrachten toevoegen, desnoods in het thema van de excursie of 

thema van de werkweek (bijv. alle vragen in het Frans, Duits of 

Engels) dan is dat mogelijk. 

 

Dit spel kan op iedere gewenste locatie beginnen en eindigen. De link met alle foto’s ontvangt 

na afloop van het spel. 

 

Inclusief:   Voorbereiding en organisatie  

Begeleiding en instructie 

   Deskundige en enthousiaste instructeur ter plaatse 

Gebruik van smartphones 

App werkend op internet en GPS 

Foto’s worden na afloop met een link naar u verzonden 

Prijs voor winnend team 

  



 

 

 

Tarieven 2018: € 16,00  - € 19,50 p.p. (afhankelijk van de stad) onder de volgende 

voorwaarden: 

• Een minimum van 50 betalende deelnemers op maandag, dinsdag, 

woensdag.  

• De offerte dient minimaal 3 maanden voor de activiteit te zijn bevestigd.  

• De aanvangs- en eindtijd is in overleg met WAVE CityGames. Personeel 

dient op één dag heen en terug te kunnen reizen. 

• Deze aanbieding en dit tarief zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid  

 

Betalingswijze: • Het exact aantal deelnemers kunt u uiterlijk tot 2 weken vóór de activiteit 

schriftelijk aan ons doorgeven. 

• Indien u akkoord gaat, gelieve de bevestiging binnen 2 weken ondertekend 

te retourneren.  

• 50% van het totaalbedrag dient 2 weken na ondertekende bevestiging te 

zijn voldaan. Het restbedrag dient 1 week voor de activiteit te zijn voldaan.  

• Als de ondertekende bevestiging en 50% van het totaalbedrag bij ons 

binnen zijn, wordt de opdracht definitief.  

• Zie algemene voorwaarden. 

 

Geldigheidsduur: Deze offerte is geldig tot (normaal 2 à 3 weken na offertedatum) 

 

Opmerkingen: • Meer informatie over dit spelprogramma op de website. 

• Vragen en opdrachten zijn aan te passen aan de school. Wij 

verwerken graag uw input. Gelieve dit minimaal 2 weken voor datum 

activiteit schriftelijk aan ons door te geven. Zie de bijlage 

• Wilt u referenties over dit programma dat we voor scholen hebben mogen 

organiseren (o.a. in Amersfoort en Londen) dan hoor ik het graag van u. 

• Er wordt standaard uitgegaan van € 3,-- beltegoed per gespeeld spel. 

Mocht dit om wat voor reden dan ook door toedoen van de deelnemers 

(denk aan gebruik Youtube, Google-Maps en bellen) hoger zijn dan € 5,-- 

dan wordt dit in rekening gebracht. 

• Het is niet toegestaan om aan de instellingen van de telefoon te komen 

(denk aan wachtwoorden, schermvergrendelingen, aanmaken van een 

Google-account). Gebeurt dit toch, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor  

€ 25,- in rekening te brengen voor herstelwerkzaamheden. 

 

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u vriendelijk deze te ondertekenen en per 

mail te retourneren naar info@wave-citygames.nl.  

 

Met vriendelijke groet en voor akkoord,  Voor akkoord: 

WAVE-Citygames  

 

 

 

Toon Verbraak  

(Naam + handtekening + datum) 

http://www.wave-citygames.nl/files/algemene-voorwaarden-WAVE.pdf
https://www.wave-citygames.nl/activiteiten-overzicht/pokemon-go-citygame/
https://www.wave-citygames.nl/files/INPUT-City-Discovery-voor-klant1.pdf
mailto:info@wave-citygames.nl

