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Formy współpracy

ź  wynajem urządzeń wraz z pełną 
obsługą za uzgodnioną odpłatnością 
(ceny oraz warunki wynajmu, znajdą 

Państwo w dalszej części Katalogu), lub
ź udostępnienie naszych atrakcji za opłatą 

pobieraną bezpośrednio od osób z nich 
korzystających (tzw. biletowanie - nie 

ponoszą wtedy Państwo żadnych 
kosztów)

Na każdą okazję
Naszym pragnieniem jest wsparcie 
Państwa, aby organizacja imprez w części, 
która zapewni najmłodszym ich 
uczestnikom kilka godzin miłej i radosnej 
zabawy, była bezpieczna i na najwyższym 
poziomie. Wiele z proponowanych atrakcji 
nadaje się również dla starszych 
użytkowników - młodzieży i dorosłych.
Realizujemy plenery, pikniki, festyny, dni 
miast, eventy firmowe i rodzinne. 

Świat aktywnej i 
bezpiecznej zabawy

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, 

smartfona - dla całego wirtualnego świata. 

© 2018 Grupa TAWIT Parki Rozrywki https://tawit.pl
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Zjeżdżalnie 

Active Center 

https://tawit.pl

gigant SMOK 

tor przeszkód/wipe out HIPPO  seria jungle

duża LAS      seria las

wieża do skoków FREE JUMP  seria las

duża PAPUGI      seria jungle

plac zabaw JUNGLE    seria jungle

średnia+ TRÓJGŁOWY SMOK 

ścianka wspin. GÓRA LEMURA  seria jungle

mała+ WINNETOU 

plac zabaw / tor przeszkód KREDKI 

plac zabaw PSZCZOŁA 

PŁYWAJĄCA GÓRA    seria jungle 

PŁYWAJĄCA GÓRA    seria las 

1700 zł

1800 zł

1400 zł

2200 zł

1200 zł

1500 zł

1300 zł

1300 zł

800 zł

900 zł

1100 zł

1100 zł

1300 zł

Zjeżdżalnie Zamki i suche baseny 
duży zamek do skakania ŻYRAFA seria jungle

średni zamek do skakania MIKI  seria jungle

basen z piłeczkami TYGRYS   seria jungle

1000 zł

700 zł

900 zł

© 2018 Grupa TAWIT Parki Rozrywki
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Powyższa propozycja cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
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Inne (w tym rywalizacja i dla dorosłych) 

https://tawit.pl

zapasy SUMO

trampolina do skakania MAXI

dmuchana KROWA do dojenia

WATERBALL kule wodne 4 szt.

WATERBALL kule wodne 3 szt.

EUROBUNGEE (4 stanowiska)

MEGAPIŁKARZYKI 

kula ZORBING

kula ZORBING z rampą pneumatyczną

700 zł

600 zł

600 zł

2000 zł

1600 zł

1700 zł

1500 zł

1300 zł

1990 zł

© 2018 Grupa TAWIT Parki Rozrywki

Wszystkie podawane ceny wynajmu są cenami brutto. Grupa TAWIT nie jest 
płatnikiem podatku VAT.

Promocje
Od poniedziałku do czwartku (oprócz świąt): rabat 10%

Opusty dla zestawów
2 urządzenia: 10%
3 urządzenia: 15%
4 urządzenia: 20%

Koszty transportu
Bezpłatny transport w promieniu 80 km od centrum Bytomia.
Powyżej 80 km - koszty transportu ustalane są indywidualnie.

https://tawit.pl
https://tawit.pl
https://tawit.pl


W cenie wynajmu 
uwzględniono:
ź czas udostępniania 

urządzeń: do 6 
godzin

ź opiekę nad 
uczestnikami 
zabawy

ź obsługę techniczną
ź ubezpieczenie OCC

o
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Wynajem urządzeń na czas krótszy niż 
standardowe 6 godzin nie oznacza 
proporcjonalnej obniżki ceny wynajmu. 
Związane jest to z całym procesem 
obsługi imprezy, na który składa się 
kontraktowanie, transport, montaż i 
demontaż urządzeń, oraz opieka nad 
uczestnikami zabawy. Wszystkie te 
działania zajmują zbyt dużo czasu, aby w 
tym samym dniu je powtórzyć, np. w 
innym miejscu. Stąd też możliwości 
obniżki ceny są nieznaczne i za każdym 
razem ustalane indywidualnie.
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Nasza obsługa dba przede 
wszystkim o bezpieczeństwo i 
komfort uczestników zabawy. 
Odpowiadamy również za 
odpowiedni stan techniczno-
estetyczny urządzeń oraz, w miarę 
możliwości lokalizacyjnych, za 
aranżację stanowiska. Nie 
odpowiadamy za zachowanie się 
osób oczekujących w kolejce w 
większej odległości od urządzeń 
rozrywkowych oraz wynikające z 
niego skutki.
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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. Wiąże się to z dość 
kosztownym procesem przygotowywania 
imprezy, jednak w takich przypadkach 
staramy się podchodzić do tematu 
indywidualnie.
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Prosimy o zabezpieczenie dostępu 
do jednego, względnie kilku źródeł 
zasilania o napięciu 230 i/lub 380V, 
w miarę możliwości 
zlokalizowanego nie dalej, niż 40 m 
od naszego stanowiska. Po 
uzgodnieniu zamówienia określamy 
zapotrzebowanie na moc 
elektryczną, tak aby mogli Państwo 
wcześniej przygotować się 
technicznie. Zapewniamy własny, 
profesjonalny osprzęt elektryczny, 
jednak prosimy o podanie z 
wyprzedzeniem informacji o 
rodzaju oraz odległości źródła 
zasilania od stanowiska – umożliwi 
nam to bezpieczne opanowanie 
sytuacji nietypowych.
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Powinien być równy, w miarę możliwości bez spadków, 
oddalony od linii wysokiego napięcia, czysty, bez z 
ostrych przedmiotów (preferowana nawierzchnia: 
trawa, asfalt, beton, etc.). Dla zabezpieczenia urządzeń 
przed podmuchami wiatru przytwierdza się je do 
podłoża i/lub przywiązuje do elementów stałych np. 
samochodów, słupów, drzew, ławek, czy hydrantów. Ze 
względu na masę urządzeń, prosimy o umożliwienie 
dojazdu samochodów dostawczych bezpośrednio do 
miejsca ich ekspozycji.
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