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Magic Mirror – Magiczne Lustro 
 
Magiczne Lustro nasze najnowsze urządzenie z pozoru wygląda na oryginalnie oświetlone lustro 
Po wybraniu pożądanej opcji np. zdjęcia użytkownik ma do wyboru możliwości jakie zdjęcia chce 
zrobid. Do wyboru jest jedno zdjęcie, oraz zdjęcie na tle okładki gazety. Po wybraniu jednej opcji 
animacje wyświetlane na ekranie zachęcają do aktywnego pozowania do zdjęd komentują oraz 
informują co należy zdobid. Magic Mirror to doskonała atrakcja zarówno 
na imprezy plenerowe ,firmowe i inne 
  

 
 
 
Cena wynajmu: 300 zł netto/ 1 h 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd – 0,5 m 
Szerokośd – 0,6 m 
Wysokośd - 1,6 m 
Wiek uczestników: od 5  lat 
Energia elektryczna: 230V, 1,1 kW 
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   Wymiatacze Mega Zestaw 
 
Czy pamiętacie popularny program telewizyjny Wipe Out – Wymiatacze? 
U nas możecie powrócid do  Wymiataczy w każdej chwili i dowolnym miejscu . 
MEGA Tor Przeszkód Wymiatacze zapewnia możliwośd  rywalizacji uczestników na różnego rodzaju 
imprezach plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych. 
To  urządzenie składa się z czterech modułów, które połączone  tworzą gigantyczny Tor Przeszkód 
  

 
 
 
Promocyjna cena wynajmu:  
            6000 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Wiek uczestników: od 12  lat 
Energia elektryczna:  
230V, 1,1kW 
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   Wymiatacz Kule 
 
Czy pamiętacie popularny program telewizyjny Wipe Out – Wymiatacze? 
U nas możecie powrócid do  Wymiataczy w każdej chwili i dowolnym miejscu . 
Wymiatacz KULE zapewnia możliwośd  rywalizacji uczestników na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych. 
Kule to jeden z sześciu   Wymiataczy , które razem mogą się łączyd w gigantyczny Tor Przeszkód 
  

 
 
 
Cena wynajmu: 2800 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd - 20 m 
Szerokośd - 5 m 
Wysokośd - 4 m 
Wiek uczestników: od 12  lat 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 
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Cena wynajmu: 1800 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd - 12 m 
Szerokośd - 6 m 
Wiek uczestników: od 12  lat 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

 
 

   Wymiatacz Oponki 
 
Czy pamiętacie popularny program telewizyjny Wipe Out – Wymiatacze? 
U nas możecie powrócid do  Wymiataczy w każdej chwili i dowolnym miejscu . 
Wymiatacz OPONKI zapewnia możliwośd  rywalizacji uczestników na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych. 
Oponki to jeden z sześciu   Wymiataczy , które razem mogą się łączyd w gigantyczny Tor Przeszkód 
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Cena wynajmu: 1800 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd - 11 m 
Szerokośd - 6 m 
Wysokośd - 4 m 
Wiek uczestników: od 12  lat 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

 
 

   Wymiatacz Wahadło 
 
Czy pamiętacie popularny program telewizyjny Wipe Out – Wymiatacze? 
U nas możecie powrócid do  Wymiataczy w każdej chwili i dowolnym miejscu . 
Wymiatacz WAHADŁO daje możliwośd  rywalizacji uczestników na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych. 
Wahadło to jeden z sześciu   Wymiataczy , które razem mogą się łączyd w MEGA Tor Przeszkód 
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Cena wynajmu: 2800 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd - 8 m 
Szerokośd - 8 m 
 
Wiek uczestników: od 12  lat 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

 
 

   Wymiatacz Strzała 
 
Czy pamiętacie popularny program telewizyjny Wipe Out – Wymiatacze? 
U nas możecie powrócid do  Wymiataczy w każdej chwili i dowolnym miejscu . 
Wymiatacz STRZAŁA daje możliwośd  rywalizacji uczestników na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych. 
STRZAŁA to jeden z sześciu   Wymiataczy , które razem mogą się łączyd w MEGA Tor Przeszkód 
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Cena wynajmu: 1800 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd - 10 m 
Szerokośd - 6 m 
Wysokośd - 4 m 
Wiek uczestników: od 12  lat 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

 
 

   Wymiatacz Autobus 
 
Czy pamiętacie popularny program telewizyjny Wipe Out – Wymiatacze? 
U nas możecie powrócid do  Wymiataczy w każdej chwili i dowolnym miejscu . 
Wymiatacz AUTOBUS daje możliwośd  rywalizacji uczestników na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych. 
AUTOBUS to jeden z sześciu   Wymiataczy , które razem mogą się łączyd w MEGA Tor Przeszkód 
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Cena wynajmu: 1800 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd - 8 m 
Szerokośd - 8 m 
Wysokośd - 6 m 
Wiek uczestników: od 12  lat 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

 
 

   Wymiatacz Demolka 
 
Czy pamiętacie popularny program telewizyjny Wipe Out – Wymiatacze? 
U nas możecie powrócid do  Wymiataczy w każdej chwili i dowolnym miejscu . 
Wymiatacz DEMOLKA  daje możliwośd  rywalizacji uczestników na różnego rodzaju imprezach 
plenerowych, integracyjnych i okazjonalnych. 
DEMOLKA to jeden z sześciu   Wymiataczy , które razem mogą się łączyd w MEGA Tor Przeszkód 
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Cena wynajmu: 2500 zł netto 
  
W cenę wliczone jest:                               
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Średnica 5m 

  
Wiek uczestników: od 12 lat 
Przepustowośd :25 os/h 
Energia elektryczna: 5 kW 

 
Symulator Rodeo - Kiełbasa 
 
Każdy może zostad kowbojem… z różnym skutkiem, 
lecz nie ma obawy lądowanie jest miękkie. 
Jednorazowo może korzystad jedna osoba a setki 
innych mają niezły ubaw. 
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Maluch Monster Tuning Art 
Celem naszej propozycji jest integracja 
uczestników imprezy . 
To jest klucz i istota dobrze zorganizowanej 
imprezy integracyjnej. 
Oferta zabawy integracyjnej  Maluch Monster 
Tuning Art pozwala doskonale na wykazanie się 
przez uczestników kreatywnością w duchu dobrej 
zabawy a każdy z naszych gości znajdzie coś dla 
siebie 

 
Cena wynajmu: 
PAKIET – I       3  MALUCHY       -     4500     zł/ netto 
PAKIET – II      5  MALUCHÓW  -     5500     zł/ netto 
PAKIET  – III   7  MALUCHÓW   -     8500     zł/ netto 
PAKIET –  IV   10 MALUCHÓW  -  11 000     zł/ netto 
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       Futbolowe Kule Skaczące 
 

Futbolowe Kule Skaczące to wspaniała zabawa na 
imprezy i spotkania plenerowe .  
To również doskonałe urozmaicenie meczów Piłki 
Nożnej, oraz innych form rywalizacji.  
Nasze Futbolowe Kule Skaczące nawet podczas 
upadków i przewrotów zapewniają pełne 
bezpieczeostwo użytkowników 

 
Cena wynajmu: 300 zł netto/szt 
Dostępne w kolorze niebieskim i czerwonym 

  
Średnica – 150 cm (dzieci i dorośli od 140 cm do 190 cm ) 
Średnica – 120 cm (dzieci od 110 cm do 150 cm wzrostu) 
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Zjeżdżalnia Dinozaur Duża 
 
Wspaniała zabawa dla dzieci przeznaczona 
 na  wszelkie imprezy , oraz spotkania plenerowe  
Urządzenie  jest przeznaczone  
dla nawet  najmłodszych dzieci.  
 
Cena wynajmu: 1500 zł netto 
  

W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia  
Ubezpieczenie OC 
 

Wymiary 
szerokośd   -    5 m  
wysokośd    -   7,5 m  
długośd       -    8 m 
 

Wiek uczestników: od 3 lat 
Energia elektryczna: 230V - 1,1KW 
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Zjeżdżalnia Konik - średnia 
 
Zjeżdżalnia Konik to atrakcja,  bez której  
nie może  odbyd się  żadna impreza dla dzieci.  
 
Cena wynajmu:  1200 zł netto 
  

W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia  
Ubezpieczenie OC 
 

Wymiary 
 szerokośd   -   4  m  
wysokośd    -   6 m  
długośd       -   7,5 m 
 
Wiek uczestników: od 3 lat 
Energia elektryczna: 230V - 1,1KW 
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Zjeżdżalnia Dino - mała 
 
Atrakcja, przeznaczona dla najmłodszych dzieci 
Wspaniała i bezpieczna zabawa 
 
 
Cena wynajmu:  1200 zł netto 
  

W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia  
Ubezpieczenie OC 
 

Wymiary 
szerokośd   -    3,5 m  
wysokośd    -   4,2 m  
długośd       -   4,6 m 
 
Wiek uczestników: od 3 lat 
Energia elektryczna: 230V - 1,1KW 
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Zjeżdżalnia Pirat 
 

Zjeżdżalnia jest bardzo efektowna i kolorowa. 
Może byd jednym z elementów pikniku 
pirackiego lub jako samodzielna atrakcja dla 
dzieci i młodzieży. 
 
Cena wynajmu: 1500 zł netto 
 
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Długośd -   9 m 
Szerokośd -4,5 m 
Wysokośd – 7,5 m 
  
Wiek uczestników: od 3 lat 
Max. liczba uczestników: 15/os. 
Energia elektryczna: 1,1kW 
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Zjeżdżalnia Delfiny 1 - gigant  
 

Zjeżdżalnia duża „Delfiny” jest świetnym 
rozwiązaniem na imprezy z duża ilością dzieci. 
Urządzenie jest bardzo bezpieczne. Nie zawiera 
ostrych krawędzi  
 
Cena wynajmu: 1700 zł Netto 
  

W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd -    13 m 
Szerokośd -   8 m 
Wysokośd - 11 m 
 
Wiek uczestników: od 3 lat 
Max. liczba uczestników: 15/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 
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Zjeżdżalnia Delfiny 2 - gigant  
 

Zjeżdżalnia duża „Delfiny” jest świetnym 
rozwiązaniem na imprezy z duża ilością dzieci. 
Urządzenie jest bardzo bezpieczne. Nie zawiera 
ostrych krawędzi  
 
Cena wynajmu: 1700 zł Netto 
  

W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd -    13 m 
Szerokośd -   8 m 
Wysokośd - 11 m 
 
Wiek uczestników: od 3 lat 
Max. liczba uczestników: 15/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 
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Cena wynajmu: 1500 zł Netto 
 
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Długośd -   12 m 
Szerokośd -6 m 
Wysokośd -8 m 
  
Wiek uczestników: od 2 lat 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 1,1kW 

Zjeżdżalnia tygrysek 

 
Kilka metrów wspinaczki po drabince zjeżdżalni, a następnie super  zjazd w dół! 

To sprawdzone urządzenie na wszystkie imprezy plenerowe. 

Zjeżdżalnia dmuchana to wspaniała zabawa dla najmłodszych! 
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Cena wynajmu: 1500 zł Netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd -    15 m 
Szerokośd -   8 m 
Wysokośd -   9 m 
 
Wiek uczestników: od 3 lat 
Max. liczba uczestników: 15/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

Kilka metrów wspinaczki po drabince zjeżdżalni, 

a następnie super  zjazd w dół!  

To sprawdzone urządzenie na wszystkie 

imprezy plenerowe. 

Zjeżdżalnia dmuchana to wspaniała zabawa dla 

najmłodszych! 

 

Zjeżdżalnia Foot Ball 
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Zjeżdżalnia Ninja 
 Zjeżdżalnia duża „Ninja” przeznaczona jest 

szczególnie dla najmłodszych uczestników 
pikników rodzinnych.   
Ta atrakcja przeznaczona jest nawet do użytku 8 
osób jednocześnie.  
 
Cena wynajmu: 1500 zł Netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd -   9 m 
Szerokośd -4,5 m 
Wysokośd – 7,5 m 
 
Wiek uczestników: od 3 lat 
Max. liczba uczestników: 15/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

 
 

WEMAKESUCCES Agencja Eventowa  - BAJKOLAND tel 515 120 655   E-mail :bajkoland@bajkoland.pl, marcin.szamreta@gmail.com 



Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

  
Cena wynajmu: 990 zł netto 
 
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
Długośd - 5 m 
Szerokośd - 6 m 
Wysokośd - 3,5 m 
Wiek uczestników: od 1 roku 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 
 
  

ZAMEK Rycerze 
 

Skacz i baw się. Dmuchane zamki tzw. 
dmuchaoce, gwarantują doskonałą zabawę  
dla dzieci i młodzieży, zarówno na powietrzu 
jak i wewnątrz budynku.  
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Zamek Bajdocja 

 
Atrakcja ta przeniesie naszych 
milusioskich w świat marzeo i zabawy.  
 
Cena wynajmu: 990 zł netto 
  
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 5 m 
Szerokośd - 6 m 
Wysokośd - 3,5 m 
   
Wiek uczestników: od 1 roku 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 
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Cena wynajmu: 1200 zł netto 
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 

Długośd - 5 m 
Szerokośd - 6 m 
Wysokośd - 3,5 m 
 

Wiek uczestników: od 1 roku 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

ZAMEK JUNGLE 
Skacz i baw się. Dmuchane Zamki tzw. 
dmuchaoce, gwarantują doskonałą zabawę  
dla dzieci i młodzieży, zarówno na powietrzu  
jak i wewnątrz budynku. Zamki dmuchane  
są idealne na wszelkiego rodzaju festyny, 
imprezy plenerowe czy też bankiety. 
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Cena wynajmu: 990 zł netto 
  
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 4 m 
Szerokośd - 4 m 
Wysokośd – 3  m 
   
Wiek uczestników: od 1 roku 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

Zamek Clown 
Skacz i baw się. Dmuchane Zamki tzw. 
dmuchaoce, gwarantują doskonałą zabawę dla 
dzieci i młodzieży, zarówno na powietrzu jak i 
wewnątrz budynku. Zamki dmuchane są 
idealne na wszelkiego rodzaju festyny, imprezy 
plenerowe czy też bankiety. 
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Cena wynajmu: 1200 zł netto 
   
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 6 m 
Szerokośd - 5 m 
  
Wiek uczestników: od 2lat 
Max. liczba uczestników: 8/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,5kW 

Plac zabaw Delfiny 

 
Dmuchany i kolorowy zamek jest świetnym 
rozwiązaniem na imprezy z duża ilością 
dzieci. 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

Cena wynajmu: 1200 zł netto 
   
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 5 m 
Szerokośd – 3,5 m 
  
Wiek uczestników: od 2lat 
Max. liczba uczestników: 8/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,5kW 

Tor Przeszkód – Zwierzaki 

 
Dmuchany i kolorowy Tor Przeszkód jest 
świetnym rozwiązaniem na imprezy z duża 
ilością dzieci 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

Cena wynajmu: 1200 zł netto 
 
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 5 m 
Szerokośd - 5 m 
Wysokośd - 3,5 m 
  
Wiek uczestników: od 1 roku 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

Suchy basen Tygrysek 

 
Basen wypełniony piłeczkami z dmuchanym 
materacem to atrakcja skierowana do małych dzieci. 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

Cena wynajmu: 1200 zł netto 
 
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 5 m 
Szerokośd - 4 m 
Wysokośd - 4 m 
  
Wiek uczestników: od 1 roku 
Max. liczba uczestników: 6/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

      Suchy basen Dino 

 
Basen wypełniony piłeczkami z dmuchanym 
materacem to atrakcja skierowana do małych 
dzieci. 
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Cena wynajmu: 990 zł netto 
 
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 4 m 
Szerokośd - 4 m 
Wysokośd – 3,5 m 
  
Wiek uczestników: od 1 roku 
Max. liczba uczestników: 6/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

      Suchy basen Przyjaciele 

 
Basen wypełniony piłeczkami z dmuchanym 
materacem to atrakcja skierowana do małych dzieci. 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

Cena wynajmu: 1500 zł netto 
   
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC  
 
Długośd - 12 m 
Szerokośd - 6 m 
Wysokośd - 4 m 
  
Wiek uczestników: od 2  lat 
Max. liczba uczestników: 14/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,1kW 

 
 

Tor Przeszkód Indianin 
Atrakcja bardzo oblegana przez dzieci, jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji 
dmuchanych.  
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

Cena wynajmu: 1500 zł netto 
   
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd - 8 m 
Szerokośd - 6 m 
  
Wiek uczestników: od 2lat 
Max. liczba uczestników: 8/os. 
Energia elektryczna: 230V, 1,5kW 

Plac Zabaw "Goryl„ 
 
Skacz i baw się. Place Zabaw tzw. 
dmuchaoce, gwarantują doskonałą zabawę 
dla dzieci i młodzieży, zarówno na 
powietrzu jak i wewnątrz budynku. 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

Gigantyczne Piłkarzyki 
 
Atrakcja sprawdzająca się na imprezach 
integracyjnych, uczy współpracy zespołowej 
albowiem uczestnicy podzieleni są na dwie 
5-osobowe drużyny i rywalizują między sobą.  
 
Cena wynajmu: 1 800 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
    
Długośd -13,6 m 
Szerokośd -6,5 m  
Wysokośd -2,5 m 
  
Wiek uczestników: od 12 lat 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 1,5 kW 
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Statek Piratów 
 
Atrakcja bardzo oblegana przez dzieci, jest to 
jedna z najbardziej popularnych atrakcji 
dmuchanych.  
Wewnątrz jest  tor przeszkód wraz z mini 
zjeżdżalnią. 
 
Cena wynajmu: 2200 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
    
Długośd -13,6 m 
Szerokośd -4,0 m  
Wysokośd -6,5 m 
 Wiek uczestników: od 12 lat 
Max. liczba uczestników: 10/os. 
Energia elektryczna: 1,5 kW 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
Cena wynajmu: 2400 zł netto 
  
 
 
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
    
Długośd – 6m 
Szerokośd – 6m 
  
Wiek uczestników: od lat 5 
Energia elektryczna:  3kW  

 Symulator Surfing’u  
 
Uwaga wielka fala Ciebie goni! Stój i utrzymuj 
równowagę niczym mistrz deski prosto z Australii. 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
 

Cena wynajmu: 2400 zł netto 
  
W cenę wliczone jest:                               
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Średnica 5m 

  
Wiek uczestników: od 12 lat 
Przepustowośd :25 os/h 
Energia elektryczna: 5 kW 

 
Rodeo symulator 
 
Każdy może zostad kowbojem… z różnym 
skutkiem, lecz nie ma obawy lądowanie jest 
miękkie. Jednorazowo może korzystad jedna osoba 
a setki innych mają niezły ubaw. 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
 

 
Cena wynajmu: 2400 zł netto 
  
W cenę wliczone jest:                               
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Średnica 5m 

  
Wiek uczestników: od 12 lat 
Przepustowośd :25 os/h 
Energia elektryczna: 5 kW 

 

Rodeo symulator 
 – nowa wersja- 
 
Każdy może zostad kowbojem… z różnym 
skutkiem, lecz nie ma obawy lądowanie jest 
miękkie. Jednorazowo może korzystad jedna osoba 
a setki innych mają niezły ubaw. 
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Cena wynajmu: 2600 zł netto 
  
W cenę wliczone jest:                               
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Średnica 5m 

  
Wiek uczestników: od 12 lat 
Przepustowośd :25 os/h 
Energia elektryczna: 5 kW 

 
Rodeo Piłka 
Footbollowa odmiana Rodeo… 
Symulator jazdy na piłce, dostarczy 
niezapomnianych wrażeo dla wszystkich,  
którzy zechcą dosiąśd Rodeo Piłkę 
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Cena wynajmu: 2500 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
    
Długośd – 4m 
Szerokośd – 4m 
Wysokośd – 8m 
  
Wiek uczestników: od 3 lat 
przepustowośd: 20os/h 
Energia elektryczna: 1,5 kW 

Każdy z nas ma swoje szczyty do zdobycia!  
A jeśli nam się nie uda? Nie ma problemu! 
Ponieważ upadek jest miękki i bezpieczny. 
 

   Ścianka wspinaczkowa 

            dostępne 2 szt.  
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Cena wynajmu: 1800 zł Netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
    
Długośd – 4m 
Szerokośd – 4m 
Wysokośd – 4m 
  
Wiek uczestników: od 3 lat 
przepustowośd: 20os/h 
Energia elektryczna: 1,5 kW 

   Ścianka rzep  
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
Cena wynajmu: 1800 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Długośd – 4m 
Szerokośd – 4m 
Wysokośd – 8m 
  
Wiek uczestników: od 3 lat 
przepustowośd: 20os/h 
Energia elektryczna: 1,5 kW 

Uczestnicy wspinają się na szczyt  i podskakując 
wywołują efekt falowania przez co góra staje 
się mniej stabilna a maluchy zsuwają się z jej 
grzbietu na sam dół 

   Miękka Góra 
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Cena wynajmu: 1800 zł netto 
 
Wymagana powierzchnia pod 
urządzenie to 6m x 6m. 
Pobór prądu 2,5kW. 
Przepustowośd 20 os/h 

 
 
Zręcznośd i równowaga decydują, kto zostanie zwycięzcą. Nie martw się – lądowanie 
zawsze jest miękkie. 

 

Gladiatorzy 3 - Coloseum  
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
 

 
Cena wynajmu: 1 700 zł netto 
  
W cenę wliczone jest:                               
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
 
Wiek uczestników: od 8 lat 
Przepustowośd :25 os/h 
Energia elektryczna: 5 kW 

Koszykówka automat 
 
Gra w koszykówkę polega na zdobywaniu punktów 
dzięki którym przechodzi się do kolejnych rund 
gry.  Nasz automat daje możliwośd rywalizacji 
dwóch graczy równocześnie. Atrakcyjnośd 
urządzenia podnoszą efekty dźwiękowe i 
oświetlenie LED  co powoduje, że nie da się tego 
automatu nie zauważyd 
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Cena wynajmu: 800 zł netto 
 
Wysokośd siatki: 2 m 
 
 

 
 
Turniej na naszej dmuchanej siatkówce pozwoli każdemu  na  imprezie plenerowej na 
spróbowanie sportowej rywalizacji. W wersji dmuchanej, siatkówka jest nie lada atrakcją 
nie tylko dla dorosłych, ale także dla najmłodszych. 
W cenie zapewniamy również wyznaczenie boiska na każdej nawierzchni. 

 

Siatkówka Plenerowa  
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Rury skoczki 

 
Wyścigi na rurze to bardzo zabawna i widowiskowa konkurencja. Może brad w niej udział 
10 osób jednocześnie. Przebiegnięcie chodby 50 metrów, trzymając między nogami rurę o 
średnicy 55 cm, wcale nie jest takie łatwe. 
Szczególnie, że tą rurę trzyma pięd osób jednocześnie. 
 
 Cena wynajmu: 500 zł netto 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

Zapasy nie tylko dla mężczyzn! Po dodaniu odrobiny tłuszczyku, każdy może się 
zmierzyd w zawody w czysto japooskim stylu. Kto będzie lepszy – pracownik czy szef? 
Wymagana powierzchnia pod urządzenie to 4m x 4m.       Przepustowośd 24 os/h. 
 
                                                   Cena wynajmu: 1200 zł Netto 
 

Sumo 
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Sztuczna krowa 
 
Model krowy o rzeczywistych wymiarach pozwala na przeprowadzenie wesołej rywalizacji. 
Krowa zaopatrzona jest w bardzo dobrą imitację wymion. Uczestnicy mają za zadanie w 
określonym czasie wydoid jak najwięcej mleka, piwa lub wody. Atrakcja przynosi wiele śmiechu 
osobom bezpośrednio uczestniczącym w zabawie jak i dopingującym obserwatorom. 
Wymagana powierzchnia pod urządzenie to 2m x 1m. Przepustowośd: do konkursu 1-4 os 
 
                                                             Cena wynajmu: 1200 zł netto 
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Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
Na wszystkich imprezach, które organizowane są w terenie najlepiej sprawdzają się 
różnorodne gry i zabawy. Sprzyjają one rozrywce a także odpoczynkowi. W naszej ofercie 
znajduje się Bramka Celności , która jest fantastyczną okazją do wypróbowania swojej celności. 
W bramce znajdują się tylko trzy otwory do których należy trafid, a trzeba przyznad, że to nie 
jest takie proste. 

   Cena wynajmu:  1100 zł netto  

Bramka Celności 
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Cena wynajmu: 1600 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Długośd – 4,5 m 
Szerokośd – 6,5 m 
Wysokośd –5,5 m 
  
Wiek uczestników: od 3 lat 
przepustowośd: 10 os/h 
Energia elektryczna: 1,5 kW 

Zamiast używad rzutek potrenuj i doskonal 
swoje umiejętności piłkarskie. 
Mega Piłkarski  Dart doskonale wyrabia 
technikę i precyzję strzałów. 

    

             

Mega Piłkarski Dart 
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Dmuchany Dart 
Czy tarcza od darta zawsze musi byd plastikowa?  
Spróbuj dmuchanej odmiany darta na wielkiej tarczy! 

 Cena wynajmu:  1100 zł netto  

 

WEMAKESUCCES Agencja Eventowa  - BAJKOLAND tel 515 120 655   E-mail :bajkoland@bajkoland.pl, marcin.szamreta@gmail.com 



Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
Cena wynajmu: 1800 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Długośd 12m 
Szerokośd 4m 
     
Wiek uczestników: od 5 lat 
Energia elektryczna: 1,1kW 

Bungeerun (sprężynująca lina)  
 
 Biegnij co sił w nogach! Tylko nie zapomnij, że masz gumowe nogi i sprężynującą linę:).  
W zabawie zwycięża ten, kto dalej pobiegnie po dmuchanym torze mając przypięte gumy 
do pasa. 
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Wiek uczestników: od 3 Lat 
Max. liczba uczestników: 4/os. 
  
 
Energia elektryczna: 2 kW 
Dostęp do hydrantu 
Woda – 16m3 

 
CENA WYNAJMU: 2400 zł netto 
  
W cenę wliczone: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
 Basen dmuchany 
 Długosc- 8 m 
 Szerokośd-8 M 
 Kule - 4 szt. 
  

Kule Wodne 
Chodź po wodzie suchą nogą! Fantastyczna zabawa 
dla dzieci i dla dorosłych Fitness na wodzie!  
Kula do zabaw na wodzie. Wchodzisz do kuli, osoba 
asekurująca dopompowuje powietrze i już możesz 
szaled na wodzie. Oddycha się w niej bez problemu, 
wtłoczone powietrze starcza na kilkanaście minut ze 
sporym zapasem. 
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Wiek uczestników: od 3 Lat 
Max. liczba uczestników: 4/os. 
 Energia elektryczna: 2 kW 
Dostęp do hydrantu 
Woda – 16m3 

 
 
 
CENA WYNAJMU: 2400 zł netto 
  
   W cenę wliczone: 
   Obsługa urządzenia 
   Ubezpieczenie OC 
  
   Basen dmuchany 
   Długośd - 8 m 
   Szerokośd -8 M 
   Kule - 4 szt. 
  

Łódeczki dla dzieci – Paddler 
Są doskonałym pomysłem na ciekawą rozrywkę dla 
dzieci, sprawdzającą się na piknikach i festynach 
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CENA WYNAJMU: 700 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia  
Ubezpieczenie OC 
  

Średnica - 4.88 m 
Wysokośd batuty -89 cm 
Wysokośd urządzenia - 2,5 m 
  
Wiek uczestników: od 1 lat 
Max. liczba uczestników: 4/os. 
 
  

Batut - trampolina 

 
Nasze trampoliny to: wspaniała zabawa, pełne 
bezpieczeostwo i wygoda skakania. 
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Cena wynajmu:  2 500 zł netto 
 
 W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Długośd -10 m 
Szerokośd -10 m 
Wysokośd -10 m 
Wiek uczestników: od 2 lat 
Max. liczba uczestników: 4/os. 
Energia elektryczna: 3kW 

Eurobungee  

 
Bardzo popularne urządzenie przeznaczone dla 
odważniejszych uczestników zabawy. 
Na  eurobungee można wykonad najróżniejsze 
akrobatyczne ewolucje:  
salta i skoki powietrzne, moc wrażeo 
gwarantowana.   
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Cena wynajmu:  2500  zł netto 
 
W cenę wliczone jest:  
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
  
Wysokośd - 3 m 
Wiek uczestników: od 14 lat 
Max. liczba uczestników: 2/os. 
Energia elektryczna: nie wymgana 

Żyroskop 

 
Jeśli kiedyś zastanawialiście się, co trzeba zrobid, 
żeby zostad pilotem  lub kosmonautą, nasza nowa 
atrakcja da Wam odpowiedź. Jest to zabawa 
skierowana do dowolnej grupy odbiorców – także 
tych  których trudno już zaskoczyd.   
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Cena wynajmu:  3 200 zł netto 
 

 

Wymiary: średnica 6 m 

  

Wiek uczestników: od 4  lat 

Max. liczba uczestników: 18/os.  

Energia elektryczna: 230V, 3 kW 

Karuzela  niskopodłogowa 18/osobowa 
   
Karuzela jest świetnym wyborem dla dzieci o zainteresowaniach motoryzacyjnych 
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Cena wynajmu:  3 200 zł netto 
 

Wymiary: średnica 5 m 

  

Wiek uczestników: od 2 roku 

Max. liczba uczestników: 14/os.  

Energia elektryczna: 230V, 6kW 

Najpopularniejsze i jedno  
z najbardziej lubianych przez dzieci  
urządzeo rozrywkowych.  
Karuzela jest świetnym wyborem  
dla najmłodszych,  
które ze względu na wiek  
lub usposobienie boją się bardziej 
emocjonujących atrakcji. 

KARUZELA – podłogowa 14 - osobowa 
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Cena wynajmu:  2 800 zł netto 
 

 

 

Wymiary: średnica 9 m 

  

Wiek uczestników: od 2 roku 

Max. liczba uczestników: 10/os.  

Energia elektryczna: 230V, 6kW 

Kolejka szynowa 
 
Doskonała zabawa na Twojej imprezie.  
   
Kolejka jest świetnym wyborem dla dzieci, 
które ze względu na wiek lub usposobienie 
boją się bardziej emocjonujących atrakcji. 
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Foto Budka 
 
Foto budka pozwala na samodzielne 
wykonywanie zdjęd przez uczestników 
imprezy, przebranych w zabawne 
gadżety. Obsługa na ekranie dotykowym 
jest bardzo prosta, dlatego nawet 
najmłodsi bezproblemowo uczestniczą w 
zabawie. Ściągnij więcej gości na własną 
imprezę! Umieśd własne logo na każdym 
wydruku zdjęcia – to niestandardowy, 
nowoczesny i ciekawy nośnik reklamy. 
 
Zapewniamy gadżety i akcesoria do 
wykonywania zdjęd. 
 
 
Cena wynajmu: do ustalenia 
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Siłomierz Kopacz 
Siłomierz kopacz jest znakomitym dodatkiem 
do każdej imprezy na świeżym powietrzu. 
Wśród uczestników zabawy zawsze znajdą 
sie osoby lubiące sportową rywalizację 
powiązaną z piłką nożna. Kopacz jest dla nich 
idealnym rozwiązaniem. 
 
Cena wynajmu: 1200 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Długośd – 2m 
Szerokośd – 1m 
Wysokośd – 2,5m 
  
Wiek uczestników: od 6 lat 
Energia elektryczna: 1,5 kW 
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Refleksomierz 
 
Sprawdź swój refleks 
Zadaniem zawodnika jest wykazanie się jak 
najlepszym refleksem. W tym celu uczestnik 
zabawy musi w jak najkrótszym czasie gasid 
zapalające się losowo lampki. Czas trwania 
zabawy to 60 sekund. 
 
Cena wynajmu: 2500 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Długośd – 1 m 
Szerokośd – 1,25 m 
Wysokośd – 2 m 
 Wiek uczestników: od 10 lat 
Energia elektryczna: 1,0 kW 
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Flipery 
 
Generalnie gra ta polega na utrzymaniu 
metalowej kulki jak najdłużej na polu gry za 
pomocą łapek znajdujących się w dolnej 
części tego pola. Trafiając kulką w 
odpowiednie miejsca zdobywa się punkty i 
bonusy. 
 
Cena wynajmu: 950 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
 
Wiek uczestników: od 10 lat 
Energia elektryczna: 1,0 kW 
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Gry Video – lata 80-te 
 
Kultowe automaty do gier video z lat 
osiemdziesiątych powracają dzisiaj. Aby 
poczud smak gry na maszynach ustawianych 
w salonach gier, na dworcach, w knajpach, 
restauracjach i hotelach w latach 80-tych 
dwudziestego wieku wystarczy tylko 
zadzwonid do nas, a przypomnimy Ci klimat 
młodości i zapewnimy niezapomniane 
wrażenia. 
 
Cena wynajmu: 950 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Wiek uczestników: od 10 lat 
Energia elektryczna: 2,0 kW 
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Szafa grająca retro 
 
Design szafy grającej przypominający 
klasyczne szafy z lat 60 -tych, został 
wzbogacony o nowoczesne media do 
odtwarzania muzyki. W swojej pamięci ma 
zapisane ok. 6000 utworów muzycznych, co 
daje gwarancję , że każdy znajdzie coś dla 
siebie. 
  
Cena wynajmu: 950 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Wiek uczestników: od 10 lat 
Energia elektryczna: 2,0 kW 
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Symulator Jazdy WRC 
Nasze Symulatory WRC zostały 
zaprojektowane przez najlepszych 
producentów akcesoriów samochodowych . 
 
W skład zestawu Symulatora WRC  wchodzą: 
– Stelaż  z wysokiej jakości profili metalowych wraz 
z fotelem kubełkowym o lekkiej konstrukcji i pedałami 
gazu i hamulca 
– Stojak wraz z monitorem LCD – 42 cale 
– Profesjonalny system wstrząsów przenoszący doznania 
jazdy autentycznym samochodem rajdowym 
– Kierownica Logitech Driving Force umieszczona na 
statywie 
– Konsola PLAYSTATION – 3 SLIM 500 GB wraz z WRC – 5 

  
Cena wynajmu: 2500 zł netto 
 
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
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   Koło fortuny  
 
 
 
 
 
 
Doskonała zabawa w czasie eventów. 
 
Cena wynajmu: 550 zł netto 
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Gokarty posiadają duże, szerokie,  
pompowane koła siedzisko na wysokości 33 
cm liczone od ziemi posiada sprzęgło dla 
łatwiejszej jazdy 
 wysokie oparcie dla wygodniejszej jazdy 
 antypoślizgowe pedały 
 wymiary: 113 x 65 x 62 cm 
 waga to 14,5 kg 
 maksymalna waga użytkownika to 30 kg 
 
Cena wynajmu: przy 6 szt. 350 zł za szt. 
Cena wynajmu: 1 szt. 450 zł 
 
Cena wynajmu: Mini miasteczko drogowe 
ok. 20 znaków 1200 zł 
  
  

    

Gokarty - czterokołowce 
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Doskonała atrakcja i rozrywka dla dzieci i 
dorosłych.  
Możliwa wersja trzy i czterokołowa 
 
 
Cena wynajmu: 1 szt. 550 zł 
 
  
  

    

Track – trzy i czterokołowce 
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Rower, który nie do kooca słucha się 
prowadzącego. Kiedy skręcamy kierownicę w 
lewo – koło skręca w prawo. Ile to radości i 
śmiechu zanim nauczymy się na nim jeździd 
 
Cena wynajmu:  600 zł netto 
 
  
  

    

            Rower Przeciwskrętny 
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Cymbergaj 
   
 
 
Stół do gry dla 2 osób, gra polegająca na 
przemieszczaniu na płaskiej powierzchni krążka  
i bronieniu aby nie wpadł do dziury.  
Doskonały sprzęt przy organizacji imprez 
integracyjnych. 
 
Bardzo dobra atrakcja na  eventy 
 
Cena wynajmu:  1000 zł netto 

 

WEMAKESUCCES Agencja Eventowa  - BAJKOLAND tel 515 120 655   E-mail :bajkoland@bajkoland.pl, marcin.szamreta@gmail.com 



Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 

 
Stoliki piłkarskie to urządzenia rozrywkowe, 
które cieszą się nie słabnącą popularnością  
na imprezach firmowych, eventach i innych 
okazjach. Na piłkarzykach, jest możliwie 
rozgrywanie  turniejów między drużynami.  
 
 
Cena wynajmu: 750 zł netto 
 
 
 
 

  Piłkarzyki 
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Xbox kinect 

 
 
 
Urządzenie jest wypożyczane  
z monitorem 42 cale, oraz jest możliwośd 
wyboru różnych gier takich jak JUST DANCE. 
Prosta w obsłudze technologia KINECT 
gwarantuje doskonałą rozrywkę, postawi  
na nogi i rozbawi każdego.   
 
 
 
Cena wynajmu: 1200 zł netto 
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            POWERISER  

        skaczące szczudła 
 
 
Skaczące szczudła Poweriser nie są przeznaczone 
wyłącznie dla sportowców. Można używad tego 
sprzętu do spacerów, joggingu i fitness!  Poweriser 
to łatwy i przyjemny sposób na dwiczenie mięśni. 
 
 
Cena wynajmu: 310 zł netto + koszt obsługi 
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Wózek Gastronomiczny 

– AMERICAN HOT DOG 

 
Nasz wózek to sprzęt gastronomiczny 
najlepszej jakości. Wykonany jest w całości z 
materiałów wysokiej jakości – stal 
kwasoodporna, nierdzewna (staineless 
Steel). Wózek jest kompletnie wyposażony 
i przygotowany do sprzedaży hot-dog i 
dodatków .  
Dodatkowo wyposażony jest w lodówkę . 
 
Cena wynajmu: 900 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Ubezpieczenie OC 
 
Energia elektryczna: 5,0 kW 
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       Wata cukrowa 
 
Impreza plenerowa bez waty cukrowej?  
To niemożliwe!!! 
Wata cukrowa bezsprzecznie kojarzy się nam 
z dzieciostwem – jej smak i kolory są 
niezapomniane! Co więcej, jest ona czymś co 
łączy pokolenia – dziadków z wnukami, a 
rodziców z dziedmi – każdy z nią przepada  
i każdy zna dokładnie ten sam  jej smak 
  
Cena wynajmu: 900 zł netto 
  
W cenę wliczone jest: 
Obsługa urządzenia 
Ubezpieczenie OC 
 
Energia elektryczna:  własne zasilanie 
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Potrójne spodnie  
 
Konkurencja rywalizacyjna w potrójnych 
spodniach.  
 

Cena: do uzgodnienia 
 
 
 

Wieloosobowe narty 

Zadaniem drużyny jest pokonanie 

wyznaczonego odcinka na specjalnych 

letnich nartach.   

Cena: do uzgodnienia 

 

Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 
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Animacje  
 

Animacje to idealna atrakcja dla 
każdego dziecka. Skręcanie zwierząt, 
zabawy, animatorzy przebrani w 
kolorowe stroje oraz wiele innych 
atrakcji sprawi wiele radości 
najmłodszym uczestnikom imprezy.   
Zapewniamy:  
-  Balonowe ZOO, 
- Baoki XXL,  
- Zabawy z kolorową chustą Klanza,  
- Gry i konkurencje tj przeciągnie liny, 

skoki w workach, rzut do celu, tor 
przeszkód, slalom z piłeczką oraz 
wiele innych.  

 

Cena: do uzgodnienia 

 

Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 
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Malowanie twarzy  
 
Dzieci podczas imprezy będą miały 
możliwośd pomalowad sobie twarz 
ulubionymi postaciami z bajek, 
zwierzątkami czy wzorkami.  

Cena: do uzgodnienia 

 

 

Brokatowe tatuaże 
 
Tatuaże brokatowe to odrobina 
przyjemności i szaleostwa w jednym. To 
doskonałym dodatek do imprez!  

Cena: do uzgodnienia 

 

Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 
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Kącik plastyczny  
 
 
Farby, ciastolina, kredki, pędzle, 
kolorowe kartki – tego na pewno nie 
zabraknie u nas w kąciku plastycznym.  
Tutaj każde dziecko będzie mogło 
stworzyd coś dla siebie, bądź sowich 
bliskich.  
 
Na życzenie Klienta organizujemy 

również różnego rodzaju warsztaty 

tematyczne.  

 

Cena: do uzgodnienia 

 

Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 
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Kącik maluszka 
 
Najmłodsi u nas także znajdą swój kąt! 

Kącik Maluszka podstawowy: stoliczki, 

krzesełka, kolorowanki, kredki, 

ciastolina, klocki, misie, dywany, piłki.  

 

Kącik Maluszka rozbudowany jest 

ogrodzony płotkami w którym znajduje 

się domek, zjeżdżalnia, stoliczki, 

krzesełka, kolorowanki, kredki, 

ciastolina, klocki, misie, dywany, piłki, 

hula-hop, schowki na zabawki, piłki 

skaczące.  

 
Cena: do uzgodnienia 

 

Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 
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Pokaz iluzjonistyczny 
 

 
Iluzjonista, uczestnik IV edycji programu 
Mam Talent. Jego pokazy to nie tylko 
iluzja, ale również świetna zabawa i 
spora dawka humoru. Zaprasza dzieci 
do świata, w którym niemożliwe staje 
się możliwe, dzięki czemu uczestniczy 
przeniosą się w inny wymiar.  
Magiczne show, jakie prezentuje magik 
to świetna zabawa, podczas którego 
widzowie czarują razem z nim i występ 
pozostaje na długi czas w ich pamięci.   

 
Cena: do uzgodnienia 

 

Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 
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Pakiet Animacyjny  
 
- Prowadzący piknik,  
- gry, quizy, konkurencje, zabawy z chustą Klanza 

Balonowe ZOO,  Baoki XXL,  
- Malowanie twarzy,  
- Kącik Plastyczny,  
- 4 animatorów 

 
Organizujemy również imprezy tematyczne min:  
 
- Piracki,  
- Cyrkowy,  
- Bajkowy 
- Dziki Zachód,  
- Magiczny,  
- Super Bohaterowie.  

Kompleksowa organizacja imprez plenerowych i firmowych 
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 Żywe Maskotki 
 
Żywe Maskotki Bajkolandu to jedna z ulubionych 
atrakcji dzieci.  Bajkowe postacie  poprzez swoją 
barwnośd, dużą dawkę poczucia humoru i 
fantastyczny strój zapewnią najmłodszym świetną 
zabawę 
 
Cena wynajmu stroju: 200 zł netto 
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