
OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Od teraz wycieczki szkolne i lekcje WF'u nie muszą być nudne!!!!
Fun Zone to idealne miejsce na integrację i wspólną zabawę dla całej klasy!

Zorganizuj wycieczkę klasową na trampoliny gdzie dzieci mogą się zintegrować i dobrze się bawić a równocześnie
wykonywać ćwiczenia fizyczne. Park trampolin Fun Zone to kameralne miejsce na Warszawskim Bemowie,
gdzie można zorganizować dzieciom wycieczkę i aktywnie spędzić lekcję WF’u.
.
W naszej hali znajdziecie trampoliny , baseny wypełnione gąbkami, poduszkę powietrzną, tyrolkę oraz
dmuchany tor przeszkód. Dodatkową atrakcją jest możliwość zagrania w podniebną koszykówkę czy siatkówkę,
te wszystkie atrakcje kuszą nawet tych  którym ruch na zwykłym boisku nie sprawia frajdy .

Tego rodzaju zabawy w atrakcyjny sposób pomagają ćwiczyć współzawodnictwo , koordynację ruchową,
koncentrację czy taktykę. Ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarcza dzieciom wielu
niezapomnianych wrażeń a oznaką udanej zabawy są rumiane i roześmiane twarze naszych małych gości :) .

!!!! Zarezerwuj wizytę w naszym Parku !!!!

Gwarantujemy niezapomnianą wycieczkę /lekcję wf’u dla waszych wychowanków a dla opiekunów
grupy wejście oraz kawa gratis!!! .

Dokonaj rezerwacji poprzez kontakt telefoniczny: 608 240 006 lub mailowo:

kontakt@fun-zone.pl. 

CENA za 1h zajęć
Grupa: do 25 osób - 16zł
od 25 do 50 osób - 14 zł
powyżej 50 osób - 12 zł

Możliwość przedłużenia zajęć przy dopłacie za każde dziecko 6 zł za 1 h
Instruktor do grupy - 100 zł

Ważne informacje: Uczestnicy oraz opiekunowie grupy muszą posiadać skarpetki antypoślizgowe. Rezerwacja
terminu wiąże się z wcześniejszą wpłatą zadatku w wysokości 100 zł na numer konta 39 1750 0012 0000 0000
4086 7635. Zadatek nie podlega zwrotowi, ale jest wliczony w koszt całkowity.

Covid-19 - bezpieczeństwo: W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników każdego dnia dokładamy
wszelkich starań, aby w Fun Zone było bezpiecznie. Regularnie dezynfekujemy elementy na terenie całego obiektu,
stosujemy dezynfekcję metodą zamgławiania.

Zapraszamy!!!
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