
 

 

 

Oferta Zabawy Choinkowej dla Firm 
 

Fun Park to nowo otwarta, największa w Gdyni Sala Zabaw dla dzieci. Miejsce 
to zostało stworzone z miłości do dzieci tych całkiem małych ( już od 1 roku 

życia ) jak i tych trochę starszych ( do 12 roku życia ). 
Baseny z piłeczkami, armatki, kilkumetrowe zjeżdżalnie, mini tor gokartowy i 

trampolina to tylko niektóre atrakcje na naszej Sali. Dużo miejsca do 
bezpiecznego brykania – to jest to, co dzieci lubią najbardziej! A Rodzice w tym 

czasie mogą odpocząd w naszej kawiarence, pijąc smaczną kawę. 
 

W celu zrealizowania Imprezy Choinkowej oferujemy Paostwu profesjonalnie 
przygotowaną Salę Zabaw dla dzieci wraz z wieloma atrakcjami. Przeszkolone 

animatorki wypełnią czas spędzony w FUN PARK-u wieloma konkursami i 
świątecznymi zabawami.  To doskonały sposób na integrację pracowników 
Firmy wraz z rodzinami. Imprezy mogą byd otwarte i zamknięte w różnych 

godzinach, dostosowane do potrzeb klienta. 
 

Na czas trwania zabawy zapewniamy: 

1. Świąteczny wystrój Sali 

2. Przygotowany poczęstunek dla dzieci w udekorowanej Salce Urodzinowej: 

chrupki, paluszki, ciastka, żelki, cukierki 

3. Napoje i soki dla dzieci bez ograniczeo 

4. Gry, konkursy i zabawy świąteczne dostosowane do wieku dzieci 

przeprowadzone przez profesjonalne animatorki w strojach śnieżynek i elfów 

(szczegółowy program opracowany będzie w najbliższym czasie) 

5. Gadżety, upominki i nagrody dla dzieci 

6. Malowanie buziek - piękne wzory malowane specjalnymi farbkami włoskiej 

firmy Snazaroo 

7. Profesjonalny Mikołaj, który zabawi dzieci przy rozdawaniu im prezentów 

8. Profesjonalny fotograf, który uwieczni zabawę Mikołajkową na zdjęciach 

9. Urządzenia do zabawy (karuzela, cymbergaje, samochodziki)  

10. Gokarty - przejazd dla każdego dziecka.  

11. Modelowanie baloników (pieski, kotki, króliczki, miecze) 



12. Dla rodziców herbata, kawa  bez ograniczeo. Serwujemy pyszną, włoską 

kawę Segafredo. 

13. Ciasto do kawy – wyroby z Domu Czekolady. 

14. Napoje dla rodziców - bez limitu. 

15. Możliwośd zamówienia dodatkowo ciepłego posiłku: 

  Pizza Margherita  

  Pizza Margherita z szynką  

  Makaron spaghetti z sosem pomidorowym  

  Makaron spaghetti z sosem bolognese 

  Makaron spaghetti z sosem śmietanowym i szynką  

  Paski z kurczaka panierowane w płatkach kukurydzianych z frytkami, 

ketchupem i surówką z marchewki  

  Zwierzątka drobiowe w złocistej panierce z frytkami, ketchupem i 

surówką z marchewki 

 Paluszki rybne z soli w złocistej panierce z frytkami, ketchupem i surówką 

z marchewki 

  

Cena uzależniona jest od zamówionych atrakcji. 
 
 

Zapraszamy do Fun Parku ! Uśmiech i radość dziecka po wizycie u nas – 
gwarantowane! 

 

 

Pozdrawiamy, 

Sala Zabaw Fun Park 

Tel. (058) 620 90 88 

info@funpark.gdynia.pl 

www.funpark.gdynia.pl  
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