BUMPER BALL

outdoor/indoor

40 zł/h

6 – 20 osób

czas zależny
od ilości osób

MIEJSCE DO WYBORU
▪
▪
▪
▪
▪

boisko do piłki nożnej na terenie Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
boisko do piłki nożnej na terenie Wdzydz Tucholskich
boisko „Orlik” we Wielu
boisko do piłki nożnej na terenie hotelu Gołuń | www.hotel-golun.com.pl
miejsce / boisko / hala sportowa wskazana przez Ciebie

O CO CHODZI ?
Inna nazwa tej atrakcji to Bubble Football. Zabawa polega na rozegraniu meczu piłki nożnej
w ekstremalnym wydaniu. Każdy z zawodników wkłada na siebie dmuchaną kulę, która amortyzuje
upadki. Atrakcja gwarantuje mnóstwo zderzeń, dużo śmiechu i solidną dawkę adrenaliny.

Zabawa w Bumper Ball to nie tylko mecz piłki nożnej, kule stwarzają możliwości realizacji wielu
ciekawych scenariuszy, w zależności od gustów i chęci użytkowników. Dla urozmaicenia zabawy
wprowadzane są następujące odmiany gry: Kręgle, Walka, Wyścig czy Mur. Nad grą czuwa
animator, który tłumaczy zasady gry i sędziuje mecz.

KOSZT
40 zł / osoba / godzina
Cena zawiera:
▪
▪
▪
▪

1 godzina zabawy w „Bumper Ball” (+ czas potrzebny na szkolenie),
cały potrzebny sprzęt (kule, bramki, ochraniacze na kolana),
przygotowanie pola gry,
obsługę animatora (szkolenie, sędziowanie).

Ewentualna, kolejna godzina zabawy to koszt 20 zł/ osoba / godzina.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
Na życzenie organizujemy ognisko z kiełbaskami / obiad podczas zajęć.
Nie organizujemy transportu, na prośbę udostępniamy dane kontaktowe do firm transportowych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB
Zabawę organizujemy dla grup minimum 6 osobowych, w przypadku grup poniżej 6 osób
obowiązuje opłata jak za 6 osób. Jednocześnie na polu walki (w zależności od wielkości boiska)
może przebywać od 6 do 10 osób, przy większej ilości osób następuje podział na kilka drużyn,
a gra odbywa się rotacyjnie (oczywiście w tym wypadku, czas zabawy zostaje odpowiednio
wydłużony bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

WARUNKI
Zabawa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy posiadają minimum 140 cm wzrostu.
Na czas zajęć zalecane jest zdjęcie okularów. Osoby, które nie mogą grać bez okularów
ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z rozgrywki.
Pozostałe instrukcje/ograniczenia ustalane na miejscu przez instruktora.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

*Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety imprez integracyjnych, przykładowe oferty na stronie
www.sparker.pl w dziale GRUPY INDYWIDUALNE, zapraszamy.
**Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy np. wprowadzenie przerwy obiadowej.

