
DNI POWSZEDNIE

13:00-15:00

LUB

14:00-16:00

ZAPLASAJ DO NAS 
Z KLASA 1-3

kiedy?

10-25

ile dzieci?

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty Dzikich Pląsów, 
podczas wizyty grup szkolnych 1-3 w naszej sali zabaw.

Po sąsiedzku przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalne pakiety cenowe.

pakiet
6—10

LAT

6—10
LAT

25zł
/dziecko

Obejmuje 2 godziny swobodnej, niczym 
nieskrępowanej zabawy w Sali Zabaw Dzikie Pląsy. 
Do dyspozycji dzieci jest konstrukcja zabawowa 

ze zjeżdżalniami, basen z piłeczkami, trampolina, 
gry i zabawy na magicznym dywanie, piłkarzyki, 

cymbergaj a także szereg jeździków i bezpiecznych 
zabawek dla maluchów. Istny raj dla małych pląsaków.

Obejmuje 2 godziny zabaw 
tematycznych pod czujnym okiem 
animatora. Pakiet dla niestrudzonych 
umysłów, gotowych na główkowanie 
na zwołanie. Dla dzieci przygotowali-
śmy prawdziwą przeprawę logiczną, 
czaderską i dydaktyczną. Kłódki, szyfry, 
kodów wiele, czy rozpracują to nasi 
młodzi przyjaciele? 

ESCAPE ROOM
pakiet

35zł
/dziecko

PLASAKA



DETEKTYWI W AKCJI

pakiet

35zł
/dziecko

To świetna zabawa pod okiem animatora. Będziemy 
czarować nie na żarty, latać na miotłach, walczyć 
z czarną magią. Mali czarodzieje przekonają się czy 
bliżej im do Gryfindoru czy Slytherinu. Na dzieci 
czekają dwie godziny zabawy w świecie 
czarodziejów, po którym świat mugoli 
już nigdy nie będzie taki sam.

Pakiet sportowy obejmuje 2 godziny zabaw pod 
czujnym okiem animatora. W tym czasie będziemy 
biegać, skakać, dziko pląsać. Coś w sam raz dla 
małych, niespożytych pokładów energii. 
Nie obędzie się bez pachołków, tobołków, 
wielkich kroków i wyskoków. Dla nieco 
bardziej wyskokowych egzemplarzy 
będzie także zabawa alko-goglami.

SPORTOWY
pakiet

pakiet

35zł
/dziecko

Z HARRYM 

     POTTEREM

35zł
/dziecko

Obejmuje 2 godziny zabaw tematycznych pod czujnym okiem animatora. Przed maluchami stanie nie lada wyzwanie, pełne zagadek logicznych, po prostu fantastycznych. Czy uda się odnaleźć wszystkie wskazówki, rozwikłać wszystkie zagadki, rozwiązując arcytrudne zadania? Z detektywem Kocimiętką wszystko jest możliwe.

6—10
LAT

6—10
LAT

6—10
LAT



LABORATORIUM
pakiet

Do wyboru:

A

40zł
/dziecko

Obejmuje 2 godziny pod okiem 
animatora, podczas których dzieci 
samodzielnie przeprowadzą 
eksperymenty przeplatane swobodną 
zabawą.

Slime/glutek/squishy w roli głównej. Kosmiczny, 

brokatowy, cekinowy, a może puchaty? Slajmy 

na 1000 sposobów czekają na miłośników 

glutkowo-kleistych wrażeń. Dmuchanie slajma? 

Tęcza ze slimów? Tak. Z nami wszystko jest 

możliwe.

B

Galaretki z dzikiej planetki, a może raczej 
odlotowy śnieg żelowy. Samodzielne, 
kolorowe eksperymentowanie na 

zawołanie z magiczną, bezpieczną 
substancją w tle, zmieni każdy czas 
w niepowtarzalny, momentami 
genialny.

C
Wulkany w akcji. Iście wybuchowa 
rozrywka czeka nas w Dzikim 

Laboratorium. Włąsnoręcznie 
przeprowadzone wulkaniczne 
eksperymenty to jest to, co tygryski 
lubią najbardziej.

Dzieci podczas wizyty w Dzikich 
Pląsach pozostają pod czujnym 
okiem Dzikiej Załogi. Wychowawcy 
mogą uczestniczyć w zabawie 
z dziećmi lub spędzić czas w strefie 
kawiarni. Każdy pakiet obejmuje 
wodę dla dzieci bez ograniczeń oraz 
gorące napoje dla opiekunów grupy.

ZAREZERWUJ!
szybciutko

witaj@dzikieplasy.pl

796 019 612

6—10
LAT


