


Z okazji zbliżających się Mikołajek
zapraszamy Państwa firmę 

do zorganizowania Firmowej Imprezy 
w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy’s World. 

W tym roku tematem przewodnim są „ Święta w Galaktyce”. 



Firmowe Mikołajki
w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy’s World. 

„Święta w Galaktyce”. 

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 

Proste rozwiązania zawsze się 
sprawdzają. 
W pakiecie: 

• wejście na 3h z możliwością 
korzystania ze wszystkich ogólnie 
dostępnych atrakcji  

• bufet zimnych napojów  

• kino plenerowe

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 ciast 
• danie z karty restauracji Loopy’s
• kino plenerowe 

MAXIMINI

69 zł netto / dziecko 150 zł netto / dziecko

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. 

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
• animacje dla dzieci
• kino plenerowe 

95 zł netto / dziecko

OPTI



KROK 2: WYBIERZ DODATKI 

• przejazd autkiem lub kolejką 
• warsztat tworzenia kosmicznych glutków  
• warsztat tworzenia własnych gwiazdozbiorów
• warsztat tworzenia świecy 
• dodatkowy czas  
• PLAC NA WYŁĄCZNOŚĆ 

Ceny ustalane indywidualnie w zależności od liczby osób.

ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE 

KROK 3: ZAREZERWUJ TERMIN
W celu rezerwacji terminu i/lub sprawdzenia dostępności skontaktuj się 

z koordynatorem mailowo lub telefonicznie. 



W razie pytań zapraszam do kontaktu. 

Gratis zdrowotny Bonus emocjonalny Premia rozwojowo – umysłowa

• przeciwdziałanie otyłości i wadom postawy 
• poprawa funkcjonowania układu krążenia 

     oddechowego i kostnego 
• wzrost odporności 
• wzrost siły i poprawa ogólnej kondycji fizycznej  

• poczucie szczęścia
• wzrost wiary we własne możliwości
• lepsza samoocena
• satysfakcja
• rozładowanie stresu i napięć
• trening umiejętności społecznych 

• poprawa koncentracji 
• lepsze zapamiętywanie 
• sprawniejsze przetwarzanie informacji 
• wzrost efektywności procesu nauk 

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


