KIDS PARK

outdoor

2.200 – 3.600 zł

4 - 80 osób

4h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren obiektu zakwaterowania grupy (np. boisko, plac, tereny zielone, itd.)
▪ plaża, znajdująca się na terenie obiektu zakwaterowania grupy
▪ miejsce wskazane przez Ciebie

KOSZT
pakiet

A

B

C

cena (netto)

2.200 zł

3.000 zł

3.600 zł

Cena zawiera realizację wybranego pakietu atrakcji oraz obsługę zajęć przez animatorów.
Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla uczestników zabawy.
Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (wyżywienie, nocleg, imprezy wieczorne).
Koszty i plan takiego pobytu ustalane są indywidualnie, po konsultacji.
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.

ZAŁOŻENIA
Kids Park to zestaw atrakcji organizowanych w swobodnej formie, bez konkretnego
scenariusza zabawy. Animatorzy zapewnią dzieciom mnóstwo zabaw ruchowych i ciekawych
zajęć integracyjnych. Atrakcje przeznaczone są dla najmłodszych uczestników danej imprezy.
Atrakcje łączą się ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Kids Park doskonale sprawdza się
jako dodatek do imprez firmowych. Podczas kiedy dorosła część grupy realizuje inne atrakcje,
najmłodsi również mają zagwarantowaną wspaniałą zabawę.

PAKIETY ATRAKCJI DO WYBORU
Standardowy czas realizacji atrakcji to cztery godziny, istnieje możliwość wydłużenia
czasu trwania imprezy (szczegóły ustalane indywidualnie, po konsultacji).

PAKIET A - 2.200 zł (netto)
Zawiera:
- Mega Twister
- Ruroskoczki
- Strzelanie z łuku
- Taśmociągi
- Mini baseny z piłkami
- Malowanie Twarzy, Mega Bańki, itd.
- Zabawy integracyjne dla dzieci (płachta animacyjna, zabawy z wodą. mega puzzle, latające dywany, itd.)
- Zajęcia taneczne + Minidisco
- Zajęcia ruchowe na powietrzu
- leżaki + muzyka,
- transport sprzętu (dowolne miejsce na terenie woj. pomorskiego).

PAKIET B - 3.000 zł (netto)
Zawiera:
- pakiet A,
- Zamek do skakania (5x5m.).

PAKIET C - 3.600 zł (netto)
Zawiera:
- pakiet B,
- Lewitujące piłeczki.

Istnieje możliwość poszerzenia 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 lub skrócenie imprezy.

