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Część 1 - Atrakcje 

 

1) Zjeżdżalnia PREMIUM Statek 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 8m Długość 12,5m Wysokość 9m 230V/1,5kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
Opis zabawy: Zjeżdżalnia gigant o dwóch torach jazdy. Elementy charakterystyczne to dwa delfiny oraz statek 

górujący nad zjeżdżalnią. Bardzo duże rozmiary oraz poducha przed zjeżdżalnią sprawiają, że na urządzeniu 

może bawić się do 15 dzieci. 

 

2) Plac Zabaw ACTIVE CENTER Statek Piracki 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 5m Długość 9,5m Wysokość 4,5m 230V/1,1kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
Opis zabawy: Plac zabaw w kształcie wielkiego statku pirackiego z przeszkodami, figurkami oraz mini 

zjeżdżalnią na pokładzie. Na statku może przebywać nawet 10 piratów. 

 



3) Basen z piłeczkami Pinokio 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 5,5m Długość 6m Wysokość 4,5m 230V/1,1kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
Opis zabawy: Suchy basen wypełniony tysiącami miękkich i kolorowych piłeczek. Świetna zabawa dla 

najmłodszych dzieci. Mogą one cały czas przez siatkę obserwować swoich rodziców, a rodzice swoje pociechy, 

robiąc im wspaniałe zdjęcia. Basen przeznaczony dla 8 dzieci. 

 

4) Tor Przeszkód Cyrk 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 6m Długość 19m Wysokość 6m 230V/1,5kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
 

Opis zabawy: Urządzenie znane z popularnego programu "Wipeout - Wymiatacze". Celem zabawy jest 

przejście (lub dla najlepszych - przebiegnięcie) po dmuchanych piłkach bez spadnięcia. Na urządzeniu z 

powodzeniem bawią się zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. 

 



5) Góra Kredki 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 5m Długość 5m Wysokość 5m 230V/1,5kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
 

6) Siłomierz Boxer 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 0,6m Długość 1,1m Wysokość 2,5m 230V/0,5kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
Opis zabawy: Urządzenie do pomiaru siły uderzenia pięścią. Obok niego żaden twardziel nie przejdzie 

obojętnie. Czy będzie to nokautujący cios czy może tylko lekkie trafienie, pokaże cyfrowy wyświetlacz 

wyników. Urządzenie Idealnie nadaje się do przeprowadzania konkursów w czasie imprezy. 

 



7) Bramka Radarowo – Celnościowa 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 6m Długość 5m Wysokość 6m 230V/1,1kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
Opis zabawy: Urządzenie do pomiaru prędkości oraz celności uderzenia. Siła mierzona jest za pomocą radaru 

prędkości i ukazywana jest na cyfrowym wyświetlaczu. Celność to wynik punktów zdobyty podczas umówionej 

ilości strzałów. Całość dostarcza dużo sportowej i bezpiecznej zabawy. 

 

8) Zamek do skakania Alladyn 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 4,5m Długość 5,2m Wysokość 4,8m 230V/1,1kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
Opis zabawy: Zamek do skakania, dzięki któremu marzenia dzieci mogą się spełnić, tak jak spełniały się 

marzenia Alladyna – jednego z bohaterów „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. Atrakcja przeznaczona dla 8 

użytkowników. 

 

 

 

 



9) Zjeżdżalnia Pirat 
Wymiary i zasilanie: Szerokość 7,5m Długość 7,5m Wysokość 5,7m 230V/1,5kW 

Ilość osób do obsługi urządzenia podczas wynajmu: 1 

 
Opis zabawy: Zjeżdżalnia typu gwiazda, posiadająca 2 wejścia i 2 zjazdy, to prawdziwe szaleństwo dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i podstawowym. Na zjeżdżalni może bawić się do 10 dzieci jednocześnie. 

 

10) Świat Klauna i Baniek Mydlanych – Pokaz wielkich baniek 
 

11) Kącik Animacyjny – Malowanie twarzy 

 

12) Nagłośnienie Animacyjne do podkładu muzycznego, mikrofony bezprzewodowe 

 

Część 2 – Oferta Cateringowa 

 

1) Wata cukrowa i Popcorn – bez limitu 

2) Napoje gazowane i niegazowane, woda – bez limitu 

3) Kiełbasa z grilla 200 porcji 

4) Karczek z grilla 140 porcji 

5) Kaszanka z grilla 100 porcji 

6) Kiełbaski – saszłyki – 70 porcji 

7) Warzywa z grilla 60 porcji 

8) Szaszłyk z grilla 100 porcji 

9) Nugetsy z grilla 50 porcji 

10) Frytki 200 porcji 

11) surówki 20kg 

12) kartofle pieczone 

13) pieczone jabłka z rodzynkami 60 sztuk 

14) gofry z bitą śmietaną 70 sztuk 

15) piwo 0,5 perła 500 sztuk 

16) chleb, ketchup, musztarda – bez limitu 

17) kawa, herbata – bez limitu 

18) lody 120 sztuk 

19) Hot-dog 100 sztuk 

20) Soki do piwa 

21) Jednorazową zastawę i kosze na śmieci 



 

Wycena cennikowa: 29 140,00zł netto – 35 842,20zł brutto 

Wycena „Specjalna” zestawu: 20 800,00zł netto - 25 584,00zł brutto 

 

 

Firma oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na prowadzenie działalności będącej 

przedmiotem oferty oraz profesjonalnie zajmuje się świadczeniem prac będących jej przedmiotem, w tym 

posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające jej realizację. 

 

 

 

Zachęcam do współpracy 

 

                                                                                                  Daniel Skulimowski          

                                                                                                  Kinder Planet        

                                                                                                  T: 508108920 
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