PAINTBALL DLA DZIECI

outdoor

50 – 60 zł

4 – 20 osób

1,5 h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ pole paintballowe na terenie Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
▪ miejsce wskazane przez Ciebie (warunki realizacji ustalane indywidualnie)

O CO CHODZI ?
Proponowana odmiana paintballa bazuje na markerach/pistoletach SplatMaster,
są to markery o dużo mniejszej sile rażenia niż klasyczne pistolety paintballowe
(prędkość wylotowa została zredukowana do 110-150 stóp na sekundę - brak siniaków).
Używane kulki są bardzo delikatne, przez co trafienia nie są bolesne. SplatMaster
posiada bardzo łatwy system ładowania kul, nie wymaga stosowania gazu
(posiada konstrukcję sprężynową), dzięki temu nadaje się dla dzieci już od 8. roku życia.
SplatMaster jest idealnym pomysłem na aktywne spędzenie czasu dla całej rodziny.

KOSZT OD OSOBY
ZESTAW 1 | 50 zł/osoba
▪ pistolet
▪ maska
▪ mundur
▪ obsługa instruktora
▪ + 50 kul

ZESTAW 2 | 60 zł/osoba
▪ pistolet
▪ maska
▪ mundur
▪ obsługa instruktora
▪ + 100 kul

dodatkowe kulki: 50 szt. | 15 zł
Cena zawiera realizację wybranego pakietu oraz obsługę zajęć przez instruktorów.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
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.

Na życzenie organizujemy ognisko z kiełbaskami / obiad podczas zajęć.
Nie organizujemy transportu osób, na prośbę udostępniamy dane kontaktowe do przewoźników.

NASZE POLE
Nasze pole paintballowe zlokalizowane jest na terenie kompleksu wypoczynkowego Półwysep Lipa
(około 2 kilometry od miejscowości Wdzydze Tucholskie). Obszar ma powierzchnię około 0,5 hektara,
jest otoczony siatką ochronną i wyposażony w konstrukcje drewniane oraz przeszkody terenowe
i dmuchane umożliwiające ukrycie się podczas zabawy.

Istnieje możliwość rozszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej.

