
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OFERTA 

Wynajmu 

urządzeń 

rekreacyjnych 
MAKADAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne i kompleksowe  

usługi związane z wynajmem urządzeń rekreacyjnych na 

różnego rodzaju imprezy firmowe, pikniki, imprezy 

okolicznościowe. Nasza firma zapewnia możliwość mile 

spędzania wolnego czasu, idealnie łączy w sobie idee 

integracyjne z dobrą zabawą i wypoczynkiem na świeżym 

powietrzu i pomieszczeniu. Atrakcje nasze  przypadną do 

gustu zarówno osobom dorosłym oraz dzieciom.   

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane organizacyjne: 

Czas wynajmu: 4-8 godzin 

Dojazd: do 50 km gratis 

Dojazd: pow. 50 km ustalany indywidualnie 

Koszt: w przypadku wynajmu kilku urządzeń cena 

może podlegać negocjacji 

Wynajem terenu oraz koszt prądu jest po stronie 

wynajmującego  



 
 

Dmuchana ścianka wspinaczkowa –zabawa, która 

daje uczestnikom możliwość sprawdzenia się podczas 

wspinaczki. Do wyboru są cztery drogi wspinaczkowe  

o różnym stopniu trudności. Istnieje możliwość 

rozstawienia ścianki praktycznie w każdym miejscu. 

Doskonała zabawa przeznaczona dla dzieci i dorosłych  

w każdym wieku.  

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 6m x 6m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 1200 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: dwóch instruktorów  

 

 

Bunge Run - zabawa polega na rywalizacji po 

między dwoma uczestnikami na dwóch 

dmuchanych torach. Uczestnicy przypięci do 

gum muszą pokonać jak największy dystans. 

Doskonała zabawa przeznaczona dla dzieci i 

dorosłych  w każdym wieku. 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 8m x 4m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 800 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 



 

Mega piłkarzyki -  jest to gra w piłkę nożną, w 

której uczestnicy wcielają się w rolę 

gigantycznych "stołowych piłkarzyków. Każdy z 

uczestników  przypięty jest za pomocą 

specjalnej uprzęży i może poruszać się tylko 

bokiem do boiska. Jest to bardzo męcząca, 

techniczna gra.   

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 12m x 8m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 800 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

Ręczny byk rodeo – jest to zabawa 

polegająca na  ujeżdżeniu byka, który 

poruszany jest siłą ludzkich mięśni. 

Śmiałek dosiadający byka zmierzy się z 4 

osobami, które razem mają za zadanie 

zrzucenie jeźdźca w jak najkrótszym 

czasie. Jest to wyjątkowo trudne zadnie.  

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 3m x 3m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 800 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 



Zjeżdżalnia – jest to chyba najbardziej 

popularna zabawa na wszystkich piknikach,  

przeznaczona dla najmłodszych uczestników. 

Nasza firma oferuję zjeżdżalnię jedno torową 

o wysokości 8 metrów i długości 12 metrów. 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 12m x 6m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 800 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

Mega Dart – większość ludzi brało udział w zabawie 

polegającej na  rzucaniu lotkami do tarczy. Tym razem 

uczestnicy będą mieli za zadanie rzucanie do 

gigantycznej 3 metrowej tarczy do celu z dużej 

odległości. Jest to zabawa, która wymaga od uczestnika 

dobrej celności i dokładności.  

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 2m x 1m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 300 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

 



Byk rodeo – podczas tej zabawy na 

uczestników czeka nie lada zadanie polegające 

na utrzymani się na „szalejącym” byku. Tym 

razem byk napędzany jest mechanicznie. Jest 

to bardzo trudne zadanie, które daje bardzo 

dużo pozytywnych emocji.  

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 4m x 4m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 1200 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

Ring Bokserski – podczas tej zabawy 

uczestnicy będą mieli możliwość zmierzenia 

się na dmuchanym ringu bokserskim. 

Uczestnicy zamiast standardowych rękawic 

bokserskich dostaną ogromne, miękkie 

rękawice, którymi nie da się mocno uderzyć 

swojego przeciwnika. Ta zabawa daje dużo  pozytywnych emocji oraz 

dużą dawkę zmęczenia.  

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 3m x 3m  

Cena wynajmu jednego urządzenia: 800 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 



Kula wodna - wspaniała zabawa polegająca 

na ustaniu w kuli pływającej na wodzie. Jest 

to zabawa wymagająca od uczestnika dużej 

wytrzymałości fizycznej, która jest 

potrzebna aby "przetrwać" przez 5 minut 

w takiej kuli. Gwarantowana dobra zabawa.  

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 6m x 6m  lub zbiornik wodny 

Cena wynajmu jednego urządzenia: 1000 zł/brutto za dwie sztuki  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

 

Sumo - podczas tej konkurencji uczestnicy 

będą mogli zmierzyć się na ringu w walkach 

sumo. W prawdziwych walkach większość 

zawodników sumo posiada bardzo dużą wagę 

aby móc pokonać swojego rywala. Aby 

uczestnicy nie musieli dużo jeść będą 

posiadali specjalne stroje  wypełnione 

pianką, które pozwolą na bezpieczną, bardzo wesołą walkę. Posiadamy 

w swojej ofercie małe i duże stroje. 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 3m x 3m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 700 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 



Mega Twister – jest to gigantyczna wersja 

8mx8m  znanej zabawy, w której uczestnicy 

mogą sprawdzić swoja giętkość, wytrzymałość, 

zdolność planowania. Wspaniała zabawa 

przeznaczona dla dzieci i dorosłych.  

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 9m x 9m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 500 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

  

Walki Gladiatorów –  jest to konkurencja 

wymagająca od uczestników dużej siły i 

doskonałego zmysłu równowagi, ponieważ 

zadaniem przeciwnika jest zrzucenie swojego 

rywala z specjalnego podestu.  

 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 5m x 5m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 700 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

 



Żyroskop - Cywilna wersja trenażera 

lotniczego używanego w wojsku, lotnictwie 

i astronautyce, pozwalająca doświadczyć 

wrażeń, jakie towarzyszą podczas lotu. W 

pewnym momencie nie wiemy gdzie jest 

góra a gdzie dół. Możemy uzyskać 

przeciążenia do 3G. 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 5m x 5m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 1200 zł/brutto  

Czas wynajmu:4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

 

Zamek z piłeczkami – jest to znakomita 

atrakcja dla dzieci, zarówno na świeżym 

powietrzu jak i w pomieszczeniu. 

Urządzenie nie zawiera żadnych twardych 

ostrych krawędzi. 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 4m x 4m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 600 zł/brutto  

Czas wynajmu: 4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 



 

Trampolina – jedno z najbardziej popularnych 

urządzeń, cieczy się wielkim powodzeniem 

wśród dzieci i osób dorosłych  

 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 3m x 3m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 500 zł/brutto  

Czas wynajmu: 4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

 

 

Batak – jest to urządzenie, które służy 

sportowcom do mierzenia refleksu. Jest to 

doskonała zabawa przeznaczona  dla dzieci i 

dorosłych. 

 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 2m x 3m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 800 zł/brutto  

Czas wynajmu: 4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

  



 

Segway – Jazda tym pojazdem daje dużo frajdy i 

radości. Istnieje możliwość organizacji różnego 

rodzaju zajęć prowadzonych na tym pojeździe: 

slalom, jazda w pijanych okularach, jazda z 

przeszkodami.  

 

 

Dane Organizacyjne: 

Potrzeby teren: 2m x 10m   

Cena wynajmu jednego urządzenia: 1400 zł/brutto  

Czas wynajmu: 4-8 godzin 

Obsługa: jeden instruktor 

 

 

 

 


