
O F E R TA  Ś W I Ą T E C Z N A

B O N  P O D A R U N KOW Y



QUADY

Bezpieczeństwo

Naszą domeną jest indywidualne podejście do uczestnika, któremu 

zapewniamy profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi pojazdu i korzystania 

z toru. Przejazd odbywa się w asyście instruktora na osobnym quadzie.

Sprzęt

Posiadamy najnowszą flotę pojazdów w okolicy. Komfort jazdy zapewniamy 

na nowo zakupionych sprzętach firmy Kymco 300, rok produkcji 2020.

Tor

Obszar znajdujący się na terenie naszego ośrodka, przygotowany przez nas 

10 km tor pełen serpentyn i przeszkód w postaci pagórków 

przeznaczonych do jazdy offroad



CENA

30 MIN JA ZDY 
120ZŁ/OS

60 MIN JA ZDY 
200ZŁ/OS



PAINTBALL

Bezpieczeństwo

Zajmujemy się organizowaniem rozgrywek paintballowych od 10 lat, jesteśmy

doświadczeni, prowadzimy szczegółowe szkolenie zapewniając tym samym 

bezpieczną grę.

Sprzęt

W cenie zapewniamy niezawodne markery firmy Tippmann, maski ochronne na 

twarz oraz mundury ochronne na odzież.

Boisko

Na terenie znajdują się dwa boiska przewidujące możliwość gry dla 30 osób na 

każdym z nich (łącznie 60os), pole do gry jest nasycone ciekawymi przeszkodami 

oraz doświetlone.

Animacja

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie posiadamy ogrom scenariuszy i gadżetów 

do wyboru. Scenariusze ustalacie i omawiacie z instruktorem. Nasi animatorzy 

potrafią dostosować scenariusz do kondycji, ilości graczy oraz do stopnia 

zaawansowania ich umiejętności, tak by dla każdego była to ogromna frajda.



CENA

200 KUL –
60ZŁ/OS

500 KUL-
90 ZŁ/OS 



ARCHERY TAG-
BITWA 

ŁUCZNIKÓW

Bezpieczeństwo

Gra jest całkowicie bezpieczna i bezbolsena z uwagi na obowiązek zachowania 
odległości przez uczestników oraz przede wszystkim dzięki piankowym zakończeniom 
strzał

Sprzęt

Łuki do gry są lekkie i proste w obsłudze, bez problemu posługują się nimi osoby 
grające po raz pierwszy, a nawet dzieci; strzały zakończone są miękką gąbką

Boisko

Na terenie znajdują się dwa boiska przewidujące możliwość gry dla 30 osób na każdym 
z nich (łącznie 60os), pole do gry jest nasycone ciekawymi przeszkodami oraz 
doświetlone.

Charakterystyka gry

Uczestnicy zostają podzieleni na dwie drużyny. Zadaniem jest wyeliminować drużynę 
przeciwną, trafiając strzałami wszystkich przeciwników lub wystrzelać wszystkie pianki 
znajdujące się na tarczy(bramce) na polu przeciwnika.



C E N A

60 zł/os za 60 min gry



J E Ś L I  C H C E S Z  

Z A K U P I Ć  

VO U C H E R

*Przygotowujemy oraz wysyłamy vouchery zarówno

w formie elektronicznej jak i pocztą tradycyjną

*Na życzenie Klienta na voucherach zamieszczamy

spersonalizowane dedykacje oraz logo firmy Klienta

*Możemy przygotować także vouchery dedykowane 

dla grup/zespołów

*Vouchery można realizować przez 12 miesięcy od 

daty zakupu

Złóż zamówienie:

drogą mailową na adres 

rezerwacje@mainevent.pl

telefonicznie pod nr telefonu

516 504 016

Mainevent Centrum Rozrywki

Rasztów 50a

05-205 Klembów

www.mainevent.pl

mailto:rezerwacje@mainevent.pl
http://www.mainevent.pl/

