


NASZE POKAZY + WASZE WYDARZENIE = NIEPOWTARZALNY EVENT

Niewiarygodne ewolucje, trzymające w napięciu choreografie i zapierające dech w piersiach 
momenty. Pokazy które utkwią w pamięci widowni na długo.

Gwarantujemy zachwyt publiczności.
Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.

NIE WIDZIMY PRZESZKÓD. WIDZIMY MOŻLIWOŚCI!

POKAZY

PROFESJONALIZM
ŻADNE WARUNKI DLA NAS NIE SĄ STRASZNE, RADZIMY SOBIE 

W KAŻDYM TERENIE!

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
- PRZYGOTOWUJEMY SPEKTAKL,

- DBAMY O KOSTIUMY,

- POSIADAMY WŁASNE ZAPLECZE SPRZĘTOWE.

KREATYWNE UKŁADY
DOSTOSOWUJEMY TEMATYKĘ POKAZÓW DO ŻYCZEŃ KLIENTA

ANIMACJA PUBLICZNOŚCI
POZWALAMY WIDOWNI DOŚWIADCZYĆ AKCJI 

NA WŁASNEJ SKÓRZE



STREFY

Idealna do lokalnych festynów i 
mniejszych wydarzeń. 

Jest to tor przeszkód, który mogą 
pokonywać wszyscy. 
Nad całością czuwają trenerzy służący 
dobrą radą i podpowiedziami jak 
bezpiecznie i stylowo pokonać tor o 
powierzchni 30 m2.

W skład wchodzi: 
 - profesjonalny tor przeszkód,  
 - 2 trenerów, 
 - montaż i demontaż strefy.
 

Pokazy, warsztaty, animacje, 
konkursy. Największe emocje 
czekają w strefie BEST EVENT. 
 
Strefa funkcjonuje w formie bloków 
warsztatowych. Podczas każdego bloku 
ze strefy może skorzystać 45 osób, na 
które czekają: 
-  pokazy umiejętności profesjonalnych 
trenerów, 
-  warsztaty z podstawowych el-
ementów parkour i 
akrobatyki, 
-  animacje publiczności – skok nad 
widownią i wiele innych, 
-  konkursy, np. pokonanie toru na czas, 
-  80 m2 niesamowitych przeszkód.

W skład wchodzi: 
 - profesjonalny tor przeszkód, 
 - 2 trenerów, 
 - montaż i demontaż strefy.

DODAJ ORYGINALNĄ ATRAKCJĘ DO SWOJEGO WYDARZENIA
Ciekawe i bezpieczne tory przeszkód to świetna zabawa dla dzieci i dorosłych.

Każdy chciał kiedykolwiek latać.

Z nami to możliwe. Strefa poduszki 
powietrznej to miejsce w którym każdy 
może poczuć wiatr we włosach. 

W skład wchodzi:
 - Poduszkę powietrzną 
 - montaż i obsługa
 - 2 trenerów do obsługi

*do ceny należy doliczyć kwotę 
wynajęcia rusztowania i transportu.

BEST EVENT
4500 zł netto/dzień*

  
* do ceny strefy należy doliczyć 
transport.

BASIC
3200 zł netto/dzień*

AIR BAG
2700 zł netto/dzień*




