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Aktywny i bezpieczny 

wypoczynek dla dzieci 
ŚWIAT ZABAWY 

Właściwie wcale nie musimy szukać okazji 
- wystarczą dobre chęci, abyśmy wraz z 
naszymi pociechami mogli aktywnie 
spędzić czas. Od wielu lat, poprzez naszą 
działalność, staramy się rozproszyć nudę, 
nieść radość i uśmiech. 

Nasza propozycja wiąże się z rekreacją 
czynną, łączy ruch z doskonałą zabawą, 
jest zatem działaniem prozdrowotnym – 
dzieci uwielbiają się bawić, nawet jeśli 
jest to związane z wysiłkiem fizycznym. 
Zabawa ruchowa jest także doskonałą 
konkurencją dla  telewizora, komputera, 
telefonu - dla całego wirtualnego świata. 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą propozycję 
uatrakcyjnienia wszelkiego rodzaju imprez plenerowych i nie tylko 
plenerowych. Nasza oferta gwarantuje wspaniałą zabawę i 
aktywny wypoczynek - czyli połączenie przyjemnego z 
pożytecznym! 

Urządzenia, które oferujemy oddzielnie, bądź zestawiamy w 
Parkach i Mini Parkach Rozrywki, stanowią miły akcent na 
wszelkiego rodzaju imprezach - od małych po masowe - festynach, 
turniejach, wystawach, piknikach etc. Poniższą ofertę kierujemy 
przede wszystkim do najmłodszych – to tutaj wzbudzamy 
najwięcej emocji. Nasze atrakcje, to w głównej mierze urządzenia 
pneumatyczne (potocznie zwane dmuchańcami) oraz inne, w tym 
również dla dorosłych. Dostarczamy radość, uśmiech i zabawę – 
w tym od lat się specjalizujemy i robimy to profesjonalnie. 

Naszym pragnieniem jest wsparcie Państwa, aby organizacja 
imprez w części, która zapewni najmłodszym ich uczestnikom kilka 
godzin miłej i radosnej zabawy na naszych urządzeniach, była 
bezpieczna i na najwyższym poziomie. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym 
katalogiem urządzeń na sezon 2017. 

Grupa TAWIT Jakub Robak 
41-902 Bytom 
ul.  Est reichera 6/12 

kontakt:  
Urszula Robak-Witkowska 
mobile:  692 148 100  
biuro@tawit.pl  

www.tawi t.pl 
b i u r o@ ta wi t .p l
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Wszystkie podawane ceny wynajmu są cenami brutto. Firma TAWIT nie jest płatnikiem podatku VAT. 

W cenie wynajmu uwzględniono: 

czas udostępniania urządzeń: 6 godzin 
opieka nad uczestnikami zabawy, 
wraz z obsługą techniczną 
ubezpieczenie OC 

Koszty transportu: 

w promieniu 80 km od centrum Bytomia 
do miejsca docelowego – bezpłatnie 
powyżej 80 km – 2x1,50 zł brutto za każdy 
następny kilometr 

Cennik wynajmu urządzeń 

Sezon 2017

Zjeżdżalnia mała Winnetou 800 zł,- 

Zjeżdżalnia duża Papugi 1 200 zł,- 

Promocje 

Od poniedziałku 
do czwartku: 

rabat 15% 

Opusty 

Opusty dla zestawów: 
2 urządzenia: 10% 
3 urządzenia: 15% 

4 i więcej urządzeń: 
20% 

Transport 

Bezpłatny transport w 
promieniu 80 km od 

centrum Bytomia 

Zjeżdżalnia duża Las 1 400 zł,- 

Zjeżdżalnia gigant Smok 1 600 zł,- 

Plac zabaw Jungle 1 500 zł,- 

Góra do wspinaczki Góra Lemura 1 300 zł,- 

Skoki i salta Eurobungee 1 600 zł,- 

Plac zabaw Pływająca Góra 1 200 zł,- 

Wymiatacz HIPPO 1 800 zł,- 

Zamek do skakania (duży) Żyrafa 900 zł,- 

Zamek do skakania (średni) Miki 700 zł,- 

Mega Piłkarzyki 1500 zł,- 

Kula ZORB 1300 zł,- 

Kula ZORB + RAMPA 1990 zł,- 

Duży basen z piłeczkami Tygrys 900 zł,- 

Basen z piłeczkami Mały 600 zł,- 

Trampolina do skakania Maxi 500 zł,- 

Zapasy Sumo 700 zł,- 

Kule Wodne Waterball  3 szt. 1500 zł,- 

Kule Wodne Waterball  4+ szt. 1900 zł,- 

Krowa do dojenia Relaks przy krowie 600 zł,- 
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Warunki techniczne wynajmu urządzeń 

 
 

TEREN 
Teren powinien być równy, w miarę możliwości bez spadków, oddalony od linii wysokiego napięcia, 
oczyszczony z ostrych przedmiotów (preferowany rodzaj nawierzchni: trawa, asfalt, beton, czysty piasek). 
Prosimy, aby w miarę możliwości nie ustawiać urządzeń na gruncie, zabrudzonym piachu, ponieważ przy 
deszczowej pogodzie nie będziemy w stanie zapewnić ich czystości, a w konsekwencji uczestnicy zabawy będą 
narażeni na pobrudzenie. 
Dla zabezpieczenia urządzeń przed podmuchami silnego wiatru przytwierdza się je do podłoża i/lub przywiązuje 
do elementów stałych tj. samochód, słup, drzewo, ławka, czy hydrant. W tym celu używane są liny, pasy i 
kotwy. Ze względu na masę urządzeń, na teren ekspozycyjny należy zapewnić możliwość wjazdu samochodu 
dostawczego z przyczepą. 
 

ZASILANIE 
Na miejscu imprezy zamawiający zapewnia dostęp do źródła zasilania, lub kilku źródeł prądu (230 V lub 380V), 
w zależności od liczby urządzeń. W przypadku większej odległości niż 40 m od gniazda zasilającego, należy 
poinformować do 3 dni przed imprezą. Należy zwrócić uwagę, że typowe zabezpieczenie źródła 230V o 
wielkości 16A (bezpiecznik) pozwala na uruchomienie max 3 dmuchaw o mocy 1,1 kW każda. 
 

OCHRONA atrakcji w trakcie imprezy plenerowej 

Nasza obsługa odpowiada za rozłożenie i złożenie urządzeń, ich stan techniczny oraz nadzór na bawiącymi się 
osobami. Nie odpowiadamy za zachowanie się osób oczekujących w kolejce do urządzeń rozrywkowych oraz 
wynikające stąd skutki. 
 

Wynajem na kilka godzin 
Gdy wynajmę urządzenie np. na 2-3 godz., to zapłacę mniej? 
Nie, wynajem urządzeń na czas krótszy niż standardowy nie oznacza proporcjonalnej obniżki ceny wynajmu. 
Związane jest to z całym procesem obsługi imprezy, na który składa się transport urządzeń, ich rozłożenie i 
złożenie, oraz opieka nad uczestnikami zabawy. Wszystkie te działania zajmują sporo czasu i związane są z 
kosztami obsługi imprezy. 
Proces przygotowania urządzeń do pracy (aranżacji stanowiska) oraz ich późniejszego demontażu trwa zbyt 
długo, aby umożliwić wynajem danego urządzenia jeszcze w tym samym dniu, innemu klientowi. Stąd też, 
ewentualne obniżki z tytułu krótszego czasu niż standardowy są nieznaczne i za każdym razem ustalane 
indywidualnie. 

 

Zła pogoda 
Co będzie z atrakcjami w razie niepogody? 
W razie wystąpienia złych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu, b. silny wiatr) 
nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu rabatu. Ryzyko nie udanej imprezy z powodu 
pogody ponosi zamawiający. Wiąże się to z dość kosztownym procesem przygotowywania 
zamówionych atrakcji, jak i niemożnością wynajęcia urządzeń innemu klientowi. 
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Zjeżdżalnia mała Winnetou  

mała zjeżdżalnia dla 
małych dzieci 
Parametry techniczne: 

 długość: 7 m 
 szerokość: 5,5 m 
 wysokość: 5,5 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

10 m x 6 m 
 pobór mocy: 1,1 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 7 

osób jednocześnie 
 Przepustowość: 70 os/h 

i 420 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
(od lat 2) 

 

    

    

 Zjeżdżalnia duża Papugi 

 klasyka dla wszystkich 
Parametry techniczne: 

 długość: 9 m 
 szerokość: 8 m 
 wysokość: 8 m 

 powierzchnia ekspozycji: 
13 m x 9 m 

 pobór mocy: 1,1 kW/230 
V/16 A 

 liczba uczestników: do 9 
osób jednocześnie 

 Przepustowość: 90 os/h i 
540 os/6h (jednorazowy 

czas zabawy 5 minut) 
Przeznaczenie: dla dzieci 

(od lat 3) 
    

 
  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

800 zł,- 

cena brutto: 

1200 zł,- 
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Zjeżdżalnia duża Las  

duża zjeżdżalnia w 
przepięknej formie! 
Parametry techniczne: 

 długość: 11 m 
 szerokość: 7,5 m 
 wysokość: 7,5 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

15 m x 9 m 
 pobór mocy: 1,5 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 

10 osób jednocześnie 
 Przepustowość: 100 

os/h i 600 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
(od lat 3) 

 

    

    

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

1400 zł,- 
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Zjeżdżalnia gigant Smok  

sport ekstremalny – jedna z 
najwyższych zjeżdżalni w 
Polsce! 
Parametry techniczne: 

 długość: 14 m 
 szerokość: 9 m 
 wysokość: 11 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

20 m x 10 m 
 pobór mocy: 2,2 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 

12 osób jednocześnie 
 Przepustowość: 120 

os/h i 720 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
(od lat 3) i młodzieży 

 

    

    

 Plac zabaw Jungle 

 zagubieni w dżungli - 
zabawa dla najmłodszych 

Parametry techniczne: 
 długość: 8 m 

 szerokość: 8 m 
 wysokość: 7 m 

 powierzchnia ekspozycji: 
12 m x 10 m 

 pobór mocy: 2,2 kW/230 
V/16 A 

 liczba uczestników: do 
12 osób jednocześnie 

 Przepustowość: 120 os/h 
i 720 os/6h (jednorazowy 

czas zabawy 5 minut) 
Przeznaczenie: dla dzieci 

(od lat 2) 
    

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

1600 zł,- 

cena brutto: 

1500 zł,- 
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Tor przeszkód Hippo  

Prawdziwy wymiatacz dla 
dużych i małych! 
Parametry techniczne: 

 długość: 21 m 
 szerokość: 6,2 m 
 wysokość: 4 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

22 m x 8 m 
 pobór mocy: 2,2 kW / 

230 V / 16 A 
 liczba uczestników: do 

12 osób jednocześnie 
 Przepustowość: 120 

os/h i 720 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
starszych  (od lat 5) 

 

    
    

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

1800 zł,- 

http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Parki rozrywki dla dzieci 

8 

 
 
 

    

Góra do wspinaczki Góra Lemura  

zabawa dla mniejszych i 
większych 
Parametry techniczne: 

 długość: 8,2 m 
 szerokość: 8,2 m 
 wysokość: 6 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

12 m x 10 m 
 pobór mocy: 1,5 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 8 

osób jednocześnie 
 Przepustowość: 120 

os/h i 720 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
(od lat 4) 

 

    

    

 Skoki i salta Eurobungee 

 zabawa dla mniejszych i 
większych 

Parametry techniczne: 
 długość: 8 m 

 szerokość: 8 m 
 wysokość: 7 m 

 powierzchnia ekspozycji: 
10 m x 10 m 

 pobór mocy: 3,0 kW/230 
V/16 A 

 liczba uczestników: do 4 
osób jednocześnie 

 Przepustowość: 40 os/h i 
240 os/6h (jednorazowy 

czas zabawy 5 minut) 
Przeznaczenie: dla dzieci 

(od lat 5) 
   Dostępne 2 zestawy 
    

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

1600 zł,- 

cena brutto: 

1300 zł,- 
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Plac zabaw Pływająca Góra  

zabawa dla mniejszych i 
większych 
Parametry techniczne: 

 długość: 8 m 
 szerokość: 8 m 
 wysokość: 4 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

12 m x 10 m 
 pobór mocy: 1,1 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: ok. 8 

osób jednocześnie 
 Przepustowość: 100 

os/h i 600 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci od 
lat 4 

 

    

    

 Plac zabaw / tor przeszkód Kredki 

 zabawa dla najmłodszych 
Parametry techniczne: 

 długość: 6,4 m 
 szerokość: 3,8 m 
 wysokość: 2,5 m 

 powierzchnia ekspozycji: 
9 m x 5 m 

 pobór mocy: 1,1 kW/230 
V/16 A 

 liczba uczestników: śr. 
10 osób jednocześnie 
 Przepustowość: 100 

os/h i 600 os/6h 
(jednorazowy czas 

zabawy 5 minut) 
Przeznaczenie: dla dzieci 

małych i najmłodszych 
    

 

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

1200 zł,- 

cena brutto: 

900 zł,- 
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Zamek do skakania (duży) Żyrafa  

zabawa dla mniejszych i 
większych 
Parametry techniczne: 

 długość: 8 m 
 szerokość: 7 m 
 wysokość: 7 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

11 m x 8 m 
 pobór mocy: 1,1 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 

12 osób jednocześnie 
 Przepustowość: 120 

os/h i 720 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
małych i większych 

 

    

    

 Zamek do skakania Miki 

 zabawa dla najmłodszych 
Parametry techniczne: 

 długość: 6,0 m 
 szerokość: 6,0 m 
 wysokość: 4,6 m 

 powierzchnia ekspozycji: 
9 m x 7 m 

 pobór mocy: 1,1 kW/230 
V/16 A 

 liczba uczestników: do 6 
osób jednocześnie 

 Przepustowość: 60 os/h i 
360 os/6h (jednorazowy 

czas zabawy 5 minut) 
Przeznaczenie: dla dzieci 

małych i większych 
    

 
  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

900 zł,- 

cena brutto: 

700 zł,- 
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Boisko MEGAPIŁKARZYKI  

zabawa dla wszystkich 
Parametry techniczne: 

 długość: 12 m 
 szerokość: 6 m 
 wysokość: 2,5 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

16 m x 8 m 
 pobór mocy: 1,1 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 

12 osób jednocześnie 
 Przepustowość: 120 

os/h i 360 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci i 
dorosłych 

 

    

    

  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

1500 zł,- 

http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/
http://www.tawit.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Parki rozrywki dla dzieci 

12 

kula Zorb 1 

 Ekstremum: Zorbing 

 zabawa dla odważnych 
Parametry techniczne: 

 średnica zewn. kuli 3,2 m 
 średnica wewn. kuli 2,0 m 

 kula 2- osobowa  
 materiał: TPU 

 powierzchnia ekspozycji: dla kuli 
ZORB bez rampy:15x30 m 

 powierzchnia ekspozycji: dla kuli 
ZORB toczonej z rampy: 15x60 m 
 wymiary rampy: dł. 11 m, szer. 

5,5 m, wys. 6,0 m (podest 4,0 m) 
 pobór mocy: 1,1 kW/230 V/16 A 

(pobór ciągły w przypadku 
wykorzystywania rampy) 

 liczba uczestników: 2 osoby 
jednocześnie (max) 

 Przepustowość: 16 os/h i 96 
os/6h () 

Przeznaczenie: fun+kręcioła…  
    

  

cena brutto: (kula) 

1300 zł,- 

cena brutto: (kula Zorb + Rampa) tylko: 

1990 zł,- 
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Duży basen z piłeczkami Tygrys  

sucha kąpiel dla 
najmłodszych 
Parametry techniczne: 

 długość: 5,3 m 
 szerokość: 4 m 
 wysokość: 4,1 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

8,5 m x 5 m 
 pobór mocy: 1,1 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 7 

osób jednocześnie 
 Przepustowość: 70 os/h 

i 420 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
najmłodszych 

 

    

    
 Basen z piłeczkami Mały 

 sucha kąpiel dla 
najmłodszych 

Parametry techniczne: 
 długość: 4,5 m 
 szerokość: 3 m 

 wysokość: 3,3 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

7,5 m x 3,5 m 
 pobór mocy: 0,75 

kW/230 V/16 A 
 liczba uczestników: do 5 

osób jednocześnie 
 Przepustowość: 50 os/h i 

300 os/6h (jednorazowy 
czas zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
najmłodszych 

    

  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

900 zł,- 

cena brutto: 

600 zł,- 
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Trampolina do skakania Maxi  

akrobacje na batucie 
Parametry techniczne: 

 średnica: 5 m (wymiar 
maty) 

 wysokość (z siatką 
zabezp.): 3 m 

 powierzchnia ekspozycji: 
6 m x 6 m 

 liczba uczestników: do 5 
osób jednocześnie 

 Przepustowość: do 50 
os/h i 300 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
(b/o), młodzieży i dorosłych 
 

 

    

    

 Zapasy Sumo 

 rywalizacja dla wszystkich 
twardzieli – eksplozja 

śmiechu! 
Parametry techniczne: 
 długość: 3 m (wymiar 

maty) 
 szerokość: 3 m (wymiar 

maty) 
 powierzchnia ekspozycji: 

5 m x 5 m 
 liczba uczestników: 2 

osoby 
 Przepustowość: 16 os/h i 

96 os/6h (jednorazowy 
czas zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci 
(od 12 lat), młodzieży i 

dorosłych 
    

  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

500 zł,- 

cena brutto: 

700 zł,- 
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Kule wodne 3 szt. Waterball  

bieg po wodzie 
Parametry techniczne: 

 średnica kuli: 2 m 
 powierzchnia ekspozycji: 
8m x 7m (3 baseny o śr. 3 
m) 

 pobór mocy: 0,68 
kW/230 V/16 A 

 wymagana równa 
nawierzchnia, bez 
spadków 

 liczba uczestników: 3 
osoby 

 Przepustowość: 30 os/h i 
180 os/6h (jednorazowy 
czas zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci i 
młodzieży 

 

    

    

 Kule wodne 4 szt. Waterball 

  bieg po wodzie 
Parametry techniczne: 

 średnica kuli: 2 m 
 powierzchnia ekspozycji: 
10m x 8m (basen 8x8 m) 

 pobór mocy: 0,68 
kW/230 V/16 A 

 wymagana równa 
nawierzchnia, bez 

spadków 
 liczba uczestników: 4 

osoby (możliwe 
konfigur.: od 4 do 7 kul)  

 Przepustowość: 40 os/h i 
240 os/6h (jednorazowy 

czas zabawy 5 minut) 
Przeznaczenie: dla dzieci i 

młodzieży 
    

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

1500 zł,- 

cena brutto: 

1900 zł,- 
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Krowa do dojenia Relaks przy krowie  

trening i zawody 
sprawności dojenia dla 
wszystkich, zabawa z 
uśmiechem 
doskonały dodatek na 
dożynki 
Parametry techniczne: 

 długość: 3,5 m 
 szerokość: 1 m 
 wysokość: 2,5 m 
 powierzchnia ekspozycji: 

5 m x 3 m 
 pobór mocy: 0,4 

kW/230 V/16 A 
 możliwość wypełnienia 

wymion wodą, mlekiem, 
piwem etc. 

 liczba uczestników: 1 
osoba (np. 30 sek. 
konkursowego dojenia 
„kto więcej”) 

 Przepustowość: 60 os/h 
i 360 os/6h 
(jednorazowy czas 
zabawy 5 minut) 

Przeznaczenie: dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

  

    

 
 
  

Katalog urządzeń 

cena brutto: 

600 zł,- 
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Grupa TAWIT Jakub Robak 
41-902 Bytom 
ul.  Est reichera 6/12 
   

 
kontakt:  
Urszula Robak-Witkowska 
mobile:  692 148 100  
biuro@tawit.pl  
  
   www.tawi t .pl  

b i u r o@ ta wi t .p l  
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