
ul. Odrodzenia 28 B, 59-300 Lubin



Regionalne  

Centrum  Sportowe to:

ponad 50 rzetelnych pracowników

ponad 30 lat doświadczenia       

4 tory do kręgli klasycznych       

2 tory do bowlingu              

2 baseny kryte        

2 hale sportowe

1 stadion (boisko trawiaste + bieżnia lekkoatletyczna)

7 kortów tenisowych (nawierzchnia mączka)   

3 korty tenisowe (nawierzchnia sztuczna)

1 lodowisko           

1 tor łyżwiarski do jazdy szybkiej
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Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. zaprasza do współpracy wszystkie 

firmy chcące zorganizować festyn lub imprezę sportowo - integracyjną dla własnych 

pracowników  i ich rodzin.  

 Poszczególne imprezy wyceniamy indywidualnie, aby dostosować je do 

wymagań poszczególnych klientów. Cena uzależniona jest m.in. od: miejsca 

organizacji imprezy, ilości uczestników, terminu oraz czasu jej trwania, ilości 

animatorów zabaw potrzebnych do obsługi imprezy, wyboru menu itp. 

Jednym z elementów kalkulacji jest wybór atrakcji tj. urządzeń oraz zabaw, jakie 

chcieliby Państwo, aby znajdowały się w ramach organizowanej imprezy. Poniżej 

przedstawiamy urządzenia i zabawy, które mamy w swojej ofercie. 

Imprezy organizujemy na terenie własnych obiektów lub w dowolnie 

wskazanym przez kontrahenta miejscu. Dysponujemy własnymi środkami 

transportu, dlatego też oddalone miejsce nie sprawia nam żadnego 

problemu.  

Firmy cateringowe, z którymi współpracujemy, zaspokoją nawet najbardziej 

wymagające podniebienia naszych klientów. 

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji imprez czego 

dowodem jest to, iż zaufało nam w ostatnich latach wiele firm tj.: CCC, Inova, 

Volkswagen Polkowice, Lubinex, EnergiaPro, KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice, 

Dominet Bank, Energetyka, Jeronimo Martins Distibutions, Zanam – Legmet, KGHM 

O/ZG Lubin, Lubinpex i wiele innych. 

    
 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!! 
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� SCENA MOBILNA  

o wymiarze dł. 7,5m x szer. 6,5m x wys. 4,5m (wraz z 
nagłośnieniem zapewnia obsługę imprezy pod 

względem muzycznym) 
 

 
� MEGA PIŁKARZYKI 

Czy grali Państwo kiedyś w popularne, barowe piłkarzyki? Jest 
to wersja makro. Zabawa polega na umieszczeniu piłki w 
bramce przeciwnika. Drużyna, która zdobędzie więcej bramek 
wygrywa... Przypięci pasami do rur przebiegających w poprzek 
urządzenia, mamy ograniczoną możliwość ruchów.  
Super zabawa!  
 

 

 

� ZJEŻDŻALNIA DŻUNGLA 

Duża zjeżdżalnia dla dzieci wymiarach 8m x 5,3m x 6m. 
Świetna na festyny i imprezy rodzinne.  
 

 

 

� DMUCHAŃCE DLA MALUSZKÓW 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

� EUROBANGGE 

Urządzenie pozwalające na jednoczesną zabawę czterech dzieci. 
Profesjonalne zapięcia i wykwalifikowana obsługa zapewniają 
frajdę oraz bezpieczeństwo podczas „podniebnych szaleństw”. 
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� FLISACY 
 
Konkurencja polega na podkładaniu drewnianych belek pod 
tratwę, na której zawodnicy odpychając się kijami 
przemieszczają się na wyznaczoną odległość. Zwycięża ekipa, 
która najszybciej pokona wyznaczony   odcinek.  
 
 
 

� ARMWRESTLING 
 
 
Zabawa pozwalająca na zawodnictwo pomiędzy dwoma 
osobami, grupami zawodników, zakładami, działami itp. 
 

 

 

� SKAKAŃCE 

 

Zabawa zarówno dla dzieci i dorosłych polegająca na 
przeskakiwaniu przy pomocy piłki ustalonej wcześniej 
odległości. Konkurować można na czas lub w sztafetach itp. 
 

 

 

� WYŚCIG W PODWÓJNYCH I POTRÓJNYCH 

SPODNIACH                

 

Bieg, który nie należy do najłatwiejszych, ale zmusza do pracy 
zespołowej i w świetnym stopniu integruje grupę.  
 

 

 

� PRZECIĄGANIE LINY 

 

Jedna z najstarszych konkurencji pozwalająca na rywalizacji 
określonych grup np. pracowników.  
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� SUMO 

Konkurencja imitujące walki zapaśnicze sumo, 
niezwykle widowiskowa zarówno dla kobiet jak i 

mężczyzn. Zawodnicy ubrani w specjalne kostiumy 
zapaśników sumo rywalizują ze sobą na rozłożonej macie. 
Zawodnik, który się przewróci lub wypadnie poza matę – 
przegrywa. 
 

 

� PICIE PIWA NA ROWERACH 

 

Kolejne urządzenie sprzyjające współzawodnictwu 
sportowemu, jazda na rowerze połączona ze spożyciem 
„złocistego napoju” – im szybciej pedałujesz tym szybciej 
wypijesz!!! 
 

 

� WYŚCIG - TAŚMA 

 

Kolejna z konkurencji integracyjnych i poprawiających atmosferę 
w grupie. Ustalona ilość osób musi w jak najszybszym tempie 
przejść pokonać dystans przechodząc go w gumowej taśmie. 
 

 

 

� ROWERY O PRZECIWNYM SKRĘCIE 

 
Bardzo „wywrotowa” konkurencja. Uczestnik próbuje przejechać 
slalomem trasę na rowerze o przeciwnym skręcie. 
 

 

 

� TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

Na terenie RCS-u posiadamy piaszczyste boisko do 
przeprowadzenia turnieju siatkówki oraz innych konkurencji 
sportów plażowych. 
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� TOCZENIE JAJA 

Konkurencja polegająca na toczeniu dużego jaja. Można 
ją wykonywać indywidualnie lub parami – dzieci z dorosłymi. 
Gwarantowana świetna zabawa!!! 
 

 

 

 

� MALOWANIE TWARZY FARBKAMI 

Malowanie twarzy farbkami sprawia wielką frajdę naszym 
pociechom. Mogą przeistoczyć się w uśmiechniętego kotka lub 
groźnego stwora. Super zabawa!!! 
 

 

 

W ofercie mamy również wiele innych zabaw tj.: 

 

� RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ 

� MEGA ROWERKI 

� ROWER HARLEY DAVIDSON 

� MINI SZCZUDŁA 

� WYŚCIG W WORKACH 

� HOKEJOWY TOR PRZESZKÓD 

� PIŁKARSKI TOR PRZESZKÓD 

� BIEG PRZEZ HULA HOP 

� WYŚCIG HULAJNÓG 

� SKAKANKA – ILOSĆ PODSKOKÓW NA CZAS 

� KONKURS RYSOWANIA KREDKAMI 

� SKACZĄCY DRĄŻEK POGO 
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CENNIK    
WYNAJMU URZĄDZEŃ 

przeznaczonych do imprez plenerowych 

Urządzenie 
Wymiary / Parametry/ 

Ilość na stanie 
Cena zł netto / szt. 

Scena mobilna z oświetleniem* Wys./szer./dł. – 4,5/6,5/8 m 2900,00 

Nagłośnienie**  500,00 

Płotki lekkie / średnie / zaporowe 207 / 200 / 36 mb 10,00 

Namiot organizatora 3x3m / 4 szt. 300,00 

Hala namiotowa* 6x8m / 4szt. 600,00 

Słupy oświetleniowe + rozdzielnia + kable** 6szt. 500,00 

MEGA – piłkarzyki* 12 x 6 m 1500,00 

Stoły do piłkarzyków  1,40 x 1,30 m / 2 szt. 400,00 

Bramka celnościowa 1,5 x 1,5 m 50,00 

Hokej na trawie (bramki, kije, piłki) Komplet 500,00 

MEGA – hulajnoga  2 szt. 100,00 

Hulajnoga dla dzieci  2 szt. 50,00 

Pojazd „Rower Harley Davidson”  150,00 

Pojazd „Szalony trójkołowiec”  2 szt. 150,00 

Rowerek dla dzieci  2 szt. 30,00 

Euro Bungie* 4 batuty 2000,00 

MEGA – zjeżdżalnia Jungle* Dł./szer./wys.- 8/5/6 m 1300,00 

Dmuchańce dla dzieci – 2 szt.**  600,00 

Dmuchańce dla dzieci – 5 szt.**  1000,00 

Stół do siłowania na rękę - Armwrestling  150,00 

Spodnie podwójne / potrójne 2 szt. 200,00 

Rower piwny  2 szt. 300,00 

Taśma – wyścig  2 szt. 200,00 

Turniej SUMO  (2 stroje zawodników +mata)* komplet 700,00 

 

UWAGI ! 

� Do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT; 

� Podane zawierają obsługę techniczną urządzeń; 

� Ceny dotyczą wynajmu na okres do 12 godzin; 

� Przy większych zamówieniach udzielamy atrakcyjnych rabatów; 

* cena zawiera obsługę techniczną 

** wynajem urządzenia tylko z obsługą techniczną 

� Koszty transportu wyceniamy indywidualnie. 
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