
 
 

URODZINY W PARKU PRZYGODY „SNIPER” 
 

Park Przygody „SNIPER” to miejsce, w którym: 

• znajdziecie atrakcje zarówno dla przedszkolaków, jak i młodzieży 

• doświadczeni instruktorzy zaopiekują się grupą 

• dostosujemy poziom animacji do wieku uczestników 

• możecie spędzić nawet cały dzień aktywnie bawiąc się na świeżym powietrzu 

• łączymy kreatywne podejście do rozrywki i edukacji 

Dlaczego właśnie my? 

• 20 lat doświadczenia w branży eventowej 

• Wyszkolona kadra 

• Bezpieczeństwo przede wszystkim – wszystkie zajęcia poprzedza szczegółowy 

instruktaż 

• Kreatywność, elastyczność i otwartość 

Gdzie jesteśmy? 

• Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie 

• Al. Gen. Sikorskiego 1a (obok Auchan i Galerii Warmińskiej) 

Jak się z nami skontaktować? 

• 664830409, park@makumbapark.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pakiet „Aktywne urodziny” 200 zł/3h 
 
Pakiet idealny dla grup, które chcą wynająć MIEJSCE do organizacji urodzinek i swobodnie, 
samodzielnie dostosować zabawy i atrakcje. 
 
Cena dotyczy grup do 15 osób. Każda kolejna osoba +10 zł. 

 
• wiata grillowa 

• ognisko lub grill (zapas drewna lub węgla, kijki do pieczenia kiełbasek  

•  zastawa jednorazowa dla gości 

•  możliwość wniesienia własnych napojów i poczęstunku 

•  możliwość wniesienia tortu *  

•  Kawa i herbata dla rodziców -20% w sklepiku 

 
Możliwość skorzystania z atrakcji w promocyjnej cenie: 
 
10 zł/os. 

• wioska domków na drzewach 

• strefa Malucha 

• dmuchaniec Dino 
(atrakcje dostępne na czas trwania urodzin, zabawę poprzedza instruktaż, 
pierwsze 30 min zabawa pod opieka instruktora, pozostały czas pod opieką 
rodziców) 

 
15 zł/os. 

• trasa linowa – dopasowana do wieku i umiejętności gości (1 przejście) 

• Strefa Relaksu – minigolf, dmuchana zjeżdżalnia, basen z piłkami, 
piaskownica, gra zręcznościowa Goliat (3h) 

• Segway (1h) 

• strzelnica łucznicza i wiatrówkowa (1h) 
 
NOWOŚCI: 
 
NERF ARENA 
rozgrywki z wykorzystaniem karabinków nerf 
Opłata  za wynajęcie pola na 1h 
20 zł/os. (min. 8 os.) 
 
PAINTBALL 
Rozgrywki na polu do paintballa pod opieką instruktora 
Zapewniamy: pełne przeszkolenie, mundury, maski paintballowe, kulki (100/os.) 
markery paintballowe 
Zabawa przeznaczona dla dzieci powyżej 10 roku życia 
40 zł/os. min 6.os. 
 
 



II PAKIET „Plemiona” 450 zł/3h do 20 osób 
 

• wiata grillowa 

• ognisko lub grill (zapas drewna lub węgla, kijki do pieczenia kiełbasek  

• zastawa jednorazowa dla gości 

• możliwość wniesienia własnych napojów i poczęstunku 

• możliwość wniesienia tortu * 

• animator na czas trwania urodzin (1 animator do 15 osób) 

• kawa i herbata dla rodziców -20% w sklepiku 
 
Zabawy i atrakcje: 

• wykonaj zadania i dostań się do plemienia: Goliat, Domki, Strzelnica łucznicza 

• nazwij swoje plemię, przybierz barwy plemienne, nadaj wojowniczy okrzyk 
 

Zabawa i nauka: 

• ustawianie i rozpalanie ogniska (rodzaje stosów i ich przydatność) 

• nauka posługiwania się kompasem 

• budowanie szałasu 
 
Dodatki: 

• dyplom i prezent dla solenizanta 

• pióropusze plemienne – otrzymuje każdy z uczestników 
 

 
III pakiet „Przygoda” 450 zł/3h do 20 osób 
 

• wiata grillowa 

• ognisko lub grill (zapas drewna lub węgla, kijki do pieczenia kiełbasek)  

• zastawa jednorazowa dla gości 

• możliwość wniesienia własnych napojów i poczęstunku 

• możliwość wniesienia tortu * 

• animator na czas trwania urodzin (1 animator do 15 osób) 

• kawa i herbata dla rodziców -20% w sklepiku 
 
Zabawy i atrakcje: 

• malowanie twarzy 

• pamiątkowe przypinki dla każdego gościa 

• walki sumo – zmagania na miękkiej macie w ogromnych strojach zawodników 
sumo 

• dmuchane rury – mini zawody integracyjne, dwie drużyny dosiadają 
dmuchanych rur, za pomocą których muszą pokonać wyznaczoną trasę 

• folia – zadaniem drużyn jest jak najszybsze pokonanie wyznaczonej trasy. 
Utrudnieniem jest przeszkadzająca folia sterczowa 

• zawody Goliat – wciągająca zabawa zręcznościowa, polegająca na zarzuceniu 
na jak najwyższą poprzeczkę dwóch piłeczek połączonych sznurkiem 

• dyplom i prezent dla solenizanta 
 
 
 



INFORMACJE DODATKOWE: 
 

1. W złożenia zamówienia należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: 

https://link.do/hu8p1 

Odpowiedź mailowa na formularz jest potwierdzeniem rezerwacji. 

 

2. W celu ostatecznej rezerwacji terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 100 

zł maksymalnie 3 dni po dokonaniu potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 

UWAGA! W przypadku braku płatności termin jest anulowany 

AUTOMATYCZNIE. 

 

3. W przypadku organizacji przyjęć urodzinowych w tygodniu (od pon do pt) –         

1 atrakcja GRATIS spośród:  

• wioska domków na drzewach 

• Strefa Malucha 

• Dmuchaniec Dino 

• trasa linowa 

• Strefa Relaksu 

• Segway 

• strzelnica łucznicza i wiatrówkowa  

• walki sumo 

• dmuchane rury 

• folia 

• zawody Goliat 
 

 
4. Obecność min 1 rodzica obowiązkowa 
5. Rodzice mogą pojawić się pół godziny przed zarezerwowaną godziną. 
6. Istnieje możliwość przedłużenia spotkania pod warunkiem braku innej 

rezerwacji (50 zł/h) 
7. Istnieje możliwość wynajęcia warnika z gorącą wodą w cenie 50 zł/3h. Do 

warnika dołączamy kubeczki do gorących napojów. 
8. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo gości część 

atrakcji może zostać czasowo zamknięta. 
9. Wszyscy uczestnicy urodzin muszą mieć podpisane oświadczenie przez swoich 

opiekunów. Oświadczenie jest do pobrania na stronie makumbapark.pl. Jest 
również dostępne w kasie parku. Ważne, aby oświadczenia zostały podpisane 
przed rozpoczęciem przyjęcia. 

 
 

* Tort sugerujemy podać na początku spotkania, ponieważ nie mamy możliwości 

przechowania go w lodówce 

https://link.do/hu8p1

