
Oferta firmowa 2019



Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka 
zapraszamy Państwa firmę do 

zorganizowania Firmowej Imprezy w 
Rodzinnym Centrum Rozrywki 

Loopy’s World.

W tym roku zapraszamy do Turnieju 
Zabawy "Dzieciaki kontra Doroślaki" !



Firmowy Dzień Dziecka 
w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy’s World.

Turniej zabawy - Dzieciaki kontra Doroślaki!

W trakcie zabawy Państwa pracownicy i ich rodziny będą mieli 
okazję do aktywnej zabawy, odpoczynku przy poczęstunku oraz 
wiele możliwości lepszego poznania się i wspólnych działań.

Organizacja imprezy firmowej z nami jest dziecinnie prosta. 
Wystarczy wybrać jeden z pakietów, a resztą zajmie się Karol, nasz 
Koordynator ds. imprez firmowych.

★ Krok 1: Wybierz odpowiedni PAKIET.  
★ Krok 2: Domów dodatki, jeśli uznasz, że czegoś brakuje.
★ Krok 3: Zarezerwuj termin.



KROK 1: WYBIERZ PAKIET

Podane koszty są kwotami netto za 1 dziecko biorące udział w imprezie. Rozliczenia następuje z list obecności dostarczonych do Centrum 
osobiście lub mailowo najpóźniej na 7 dni przed planowaną imprezą. Osoby, które z różnych powodów nie dotrą na imprezę, ale są na liście, 
otrzymają wejściówki.

MINI OPTI

Proste rozwiązania zawsze się 
sprawdzają.

W pakiecie:
• wejście na 3h z możliwością 

korzystania ze wszystkich ogólnie 
dostępnych atrakcji

• bufet zimnych napojów
• animacja dla dzieci i dorosłych, 

prowadzona przez 
doświadczonych animatorów

Małe elementy budują 
zaangażowanie.

W pakiecie:
• wejście na 3h z możliwością 

korzystania ze wszystkich ogólnie 
dostępnych atrakcji

• przejazd autkami lub kolejką
• bufet zimnych napojów
• bufet słodki/owocowy
• animacja dla dzieci i dorosłych, 

prowadzona przez 
doświadczonych animatorów

     

Dużo zabawy i pyszne jedzenie docenią 
najbardziej wymagający.

W pakiecie:
• wejście na 3h z możliwością 

korzystania ze wszystkich ogólnie 
dostępnych atrakcji

• przejazd autkami lub kolejką
• bufet zimnych napojów
• bufet słodki/owocowy
• bufet napojów ciepłych 
• bufet przekąsek
• danie z karty restauracji Loopy’s
• warsztaty do wyboru
• animacja dla dzieci i dorosłych, 

prowadzona przez doświadczonych 
animatorów

     

Koszt: 49 zł / dziecko Koszt: 69 zł / dziecko Koszt: 119 zł / dziecko

MAXI



KROK 2: WYBIERZ DODATKI
ATRAKCJE DODATKOWE PŁATNE:

Przejazdy autkami lub kolejką

-Malowanie twarzy, -Tworzenie biżuterii, -Tworzenie slimów (glutki)

Prezenty dla dzieci

Fotograf

Ceny za poszczególne atrakcje ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości grupy.

Cyber Strefa 

KROK 3: ZAREZERWUJ TERMIN
W celu rezerwacji terminu i/lub sprawdzenia dostępności skontaktuj 
się z koordynatorem mailowo lub telefonicznie.

  Pracownia warsztatów - 3 stanowiska: 



Co nas wyróżnia:
• Ilość atrakcji zgromadzonych w jednym miejscu.

• Oryginalny program i zwariowane pomysły.

• Indywidualne podejście do każdego klienta i każdej imprezy.

• Gwarancja wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

• Bezpieczeństwo uczestników zabawy- jest dla nas najważniejsze, ale to 
wcale nie oznacza nudy!

• Zakres, charakter i jakość przeprowadzanych animacji i organizowanych 
zabaw.

• Profesjonalna i doświadczona kadra pracowników i animatorów.

• Rozliczamy się za ilość dzieci na imprezie, a nie ilość wszystkich 
uczestników.

• Catering przygotowujemy na miejscu, ze świeżych produktów, tuż przed 
imprezą.

• Ułatwiamy, nie komplikujemy.



Gdańsk
Karol Nelka

tel. 502 250 390 
mail: karol.n@loopys.pl

loopys.pl

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to 
jesteśmy do Waszej dyspozycji! 


