
OFERTA ORGANIZACJI EVENTÓW, 
IMPREZ INTEGRACYJNYCH, 

PLENEROWYCH ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Szanowni Państwo,

Mamy  zaszczyt  przedstawić  Państwu  ofertę  firmy  „Fun  Events”. 
Jesteśmy firmą zajmującą się obsługą oraz organizacją imprez plenerowych, 
różnego rodzaju eventów, imprez typu Team Building oraz Incentive dla firm, 
imprez okolicznościowych takich jak wesela, wieczory kawalerskie i panieńskie, 
18-tki, komunie etc.

Zbliża  się  okres  wypoczynku  na  świeżym  powietrzu.  Będzie  nam 
niezmiernie  miło,  jeśli  będziemy  mogli  pomóc  Państwu  w  organizacji  udanej 
imprezy. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się dostarczyć uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń.
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Eventy plenerowe

Firma Fun Events pomoże Państwu w zorganizowaniu atrakcji podczas dni 
miast i gmin, pikników, festynów, dożynek oraz innych imprez plenerowych. W 
naszych działaniach stawiamy na rzetelność oraz otwarcie na potrzeby naszych 
Kontrahentów. Jeśli szukacie Państwo odpowiedzialnego a zarazem kreatywnego 
partnera, który będzie Wam towarzyszyć podczas tego typu imprez – ta oferta 
jest właśnie dla Państwa.

Poniżej  przedstawiamy  nasz  katalog  zawierający  propozycje 
uatrakcyjnienia  wspomnianych  imprez.  Istnieje  możliwość  skorzystania   z 
wszystkich  proponowanych  pozycji,  jak  i  jedynie  z  wybranych.  Na  życzenie 
klienta wystawiamy fakturę  VAT.

Zapraszamy  serdecznie  do  współpracy,  a  w  razie  jakichkolwiek  pytań 
zapraszamy do kontaktu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@funevents.com.pl
tel.: 607 698 928

www.FunEvents.com.pl
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Katalog usług i produktów

Waterball – Kule wodne

Nie trzeba być świętym, żeby suchą nogą biegać po wodzie ;)

Kule  wodne  to  niesamowita  rozrywka  dla  dzieci,  młodzieży  a  także  dla 
dorosłych.  Zasada  działania  jest  bardzo 
prosta! Uczestnik zabawy wchodzi do kuli, my 
pompujemy  powietrze  w  zaledwie  35  sec., 
zamykamy  kulę  i  gotowe.  Uczestnik  jest 
szczelnie zamknięty i może wchodzić do wody 
bez  zamoczenia.  Dzięki  wyporności  kula 
utrzymuje  się  na  wodzie,  a  uczestnik  może 
chodzić  po  wodzie  do  wyczerpania  sił. 
Chodzenie po wodzie wcale nie jest proste, ale za to przynoszące dużo śmiechu 
i zabawy. Kula zapewnia do 30 min zabawy i radości.
Kule Wodne doskonale rozkręcą każdą imprezę plenerową.

W skład zestawu wchodzi basen o wymiarach 8 m. x 6 m. x 0,5 m., 3 kule wodne 
o średnicy 2 m., podesty, dmuchawy, stopery

Istnieją dwie opcje zamówienia atrakcji:

1. Organizator wynajmuje zestaw na cały dzień (8 h) wraz z obsługą. W tej 
opcji chętni nie płacą za korzystanie z atrakcji. 
Cena: 790 zł

2. Organizator zaprasza nas na imprezę, nie ponosząc kosztów. W tej opcji to 
chętni płacą za skorzystanie z atrakcji.
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Dmuchaniec – Dmuchana zjeżdżalnia

Jeden  z  największych  hitów  ostatnich  lat!  Dmuchańce  to  obecnie  już 
obowiązkowy  element  każdej  imprezy 
plenerowej.  Dmuchana  zjeżdżalnia 
przeznaczona  jest  dla  dzieci  w  wieku 
przedszkolnym i szkolnym.

Dmuchana  zjeżdżalnia  dostarcza 
wspaniałych  przeżyć.  Równocześnie  na 
naszym dmuchańcu może bawić się nawet 
15 dzieci.  

Istnieją dwie opcje zamówienia atrakcji:

1. Organizator wynajmuje zestaw na cały dzień (8 h) wraz z obsługą. W tej 
opcji chętni nie płacą za korzystanie z atrakcji. 
Cena: 990 zł

2. Organizator zaprasza nas na imprezę, nie ponosząc kosztów. W tej opcji to 
chętni płacą za skorzystanie z atrakcji.

Trampolina

Czym  jest  trampolina  nie  trzeba  nikomu 
tłumaczyć.

Atrakcja  ta  dostarcza wspaniałych przeżyć nie 
tylko  najmłodszym.  Nasze  urządzenie  jest 
bezpieczne,  wyposażone  w  specjalną  siatkę  – 
łapankę  co  zapewnia  bezpieczeństwo 
korzystających z usługi.
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Istnieją dwie opcje zamówienia atrakcji:

1. Organizator wynajmuje zestaw na cały dzień (8 h) wraz z obsługą. W tej 
opcji chętni nie płacą za korzystanie z atrakcji. 
Cena: 290 zł

2. Organizator zaprasza nas na imprezę, nie ponosząc kosztów. W tej opcji to 
chętni płacą za skorzystanie z atrakcji.

Jazzy Chips

Najnowszy hit !!!

JazzyChips  to  ziemniaki  inne  niż  wszystkie. 
Przyrządzone  za  pomocą  innowacyjnych  urządzeń 
zakręcone  chipsy  na  patyku  stają  się  przysmakiem 
najbardziej  wybrednych  podniebień.  Wzbogacone  o 
najwyższej jakości przyprawy  ziemniaki na patyku  mogą urozmaicić  imprezę 
okolicznościową jak i przyozdobić stół w najbardziej wykwintnej restauracji. 

Istnieją dwie opcje zamówienia atrakcji:

1. Organizator wynajmuje zestaw na cały dzień (8 h) wraz z obsługą. W tej 
opcji chętni nie płacą za korzystanie z atrakcji. 
Cena: 690 zł

2. Organizator zaprasza nas na imprezę, nie ponosząc kosztów. W tej opcji to 
chętni płacą za skorzystanie z atrakcji.

Wata cukrowa

Cudowny smak dzieciństwa...

Czy można sobie wyobrazić udany festyn bez popularnej 
waty cukrowej?
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Mijają  lata,  zmieniają  się  ustroje,  ale  nie  zmienia  się  popularność  tego 
przysmaku. Słodki smak i zapach waty cukrowej jest tak charakterystyczny, że 
nie sposób sobie wyobrazić udaną imprezę plenerową bez tejże słodkości.

Istnieją dwie opcje zamówienia atrakcji:

1. Organizator wynajmuje zestaw na cały dzień (8 h) wraz z obsługą. W tej 
opcji chętni nie płacą za korzystanie z atrakcji. 
Cena: 390 zł

2. Organizator zaprasza nas na imprezę, nie ponosząc kosztów. W tej opcji to 
chętni płacą za skorzystanie z atrakcji.

Popcorn

Popularna wystrzałowa kukurydza. 

Przysmak  ten  jest  charakterystyczny  nie  tylko  dla 
seansu  kinowego.  Jest  także  niemal  obowiązkową 
atrakcją każdego festynu.

Istnieją dwie opcje zamówienia atrakcji:

1. Organizator  wynajmuje  zestaw  na  cały  dzień  (8  h) 
wraz z obsługą. W tej opcji chętni nie płacą za korzystanie z atrakcji. 
Cena: 350 zł

2. Organizator zaprasza nas na imprezę, nie ponosząc kosztów. W tej opcji to 
chętni płacą za skorzystanie z atrakcji.

Balony na hel

Piękne, kolorowe, bajkowe...

Dmuchane balony na hel dodają kolorytu i uroku 
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każdej imprezie. 
Nadmuchany balon potrafi unosić się w powietrzu nawet przez 3 tygodnie. 
Wspaniała atrakcja dla dzieci, trzeba jednak uważać.... aby nie odfrunąć :)

Istnieją dwie opcje zamówienia atrakcji:

1. Organizator płaci za określoną ilość balonów. W tej opcji chętni nie płacą za 
korzystanie z atrakcji. 
Cena: 9-12 zł/szt. (w zależności od rodzaju balonu)

2. Organizator zaprasza nas na imprezę, nie ponosząc kosztów. W tej opcji to 
chętni płacą za skorzystanie z atrakcji.

Konferansjer

Konferansjer to osoba prowadząca przedstawienie, zapowiadająca poszczególne 
punkty  programu,  nadająca  kształt  widowiskom 
artystycznym o charakterze estradowym. 
Zadaniem  konferansjera  jest  przedstawianie 
artystów, przygotowanie publiczności na ich występ, 
urozmaicanie przedstawień anegdotami i dowcipami. 
Cena ustalana jest indywidualnie.
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W przypadku zamówienia większej ilości atrakcji jednocześnie istnieje 
możliwość indywidualnego ustalenia ceny.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

e-mail: biuro@funevents.com.pl
tel.: 607 698 928

www.FunEvents.com.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych 
usług. 
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