
ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ  
DO FAMILY PARK W BYDGOSZCZY

Family Park Bydgoszcz to doskonałe miejsce na wycieczkę edukacyjno-
rekreacyjną w ramach, której uczestnicy przeżyją niezwykłą przygodę.
Z ogromną dbałością i rzetelnością podchodzimy do czystości i
bezpieczeństwa sanitarnego. Na terenie obiektu zainstalowaliśmy
system dezynfekcji powierzchni i powietrza promieniami
ultrafioletowymi UV-C. Jesteśmy przekonani, że dzięki spełnieniu
rządowych wytycznych i podjęciu przez nas innych działań system
bezpieczeństwa sanitarnego w Family Park jest na najwyższym
poziomie. Jesteśmy przygotowani i gotowi do tego abyście nam zaufali i
nas odwiedzili.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje pobytów:

Program integracyjno-rekreacyjny z wykorzystaniem wszystkich atrakcji
Family Park. Niesamowita dawka aktywności psychoruchowej, pełne
emocji odkrywanie niezliczonych labiryntów Figloraju, zdobywanie
ścianki wspinaczkowej, wyścigi autkami akumulatorowymi, kolorowa
bitwa z armatkami pneumatycznymi, turniej gry na kręgielni, gry i
konkursy przy scenie.
Czas pobytu: 2,5 h
Koszt: 31,00 zł/dziecko 

Cena obejmuje:
- pełen pakiet atrakcji (strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, 
samochodziki, armatki, kręgle, mega zjeżdżalnię, wielopoziomowy
labirynt),
- opiekę animatorów,
- ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- 1 opiekun bezpłatnie na 10 dzieci do 7 r.ż.
- 1 opiekun bezpłatnie na 15 dzieci powyżej 7 r.ż.

TAJEMNICE NAUKI I TECHNIKI Z PROFESOREM CIEKAWSKIM
Program edukacyjno-rekreacyjny z interaktywnym pokazem
odkrywającym tajemnicze zjawiska z różnych dziedzin nauki. Program
prowadzony przez edukatorów Pracowni Profesora Ciekawskiego.
Pakiet łączy 2,5 godzinną zabawę  na sali z zajęciami edukacyjnymi w
Pracowni Profesora Ciekawskiego.
Czas pobytu: 3,5 h
Koszt: 35,00 zł/dziecko 

Cena obejmuje:
- opiekę animatorów i edukatorów,
- interaktywne zajęcia edukacyjne w Pracowni Profesora Ciekawskiego,
- pełen pakiet atrakcji (strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa,
samochodziki, armatki, kręgle, mega zjeżdżalnię, wielopoziomowy
labirynt),
- ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- 1 opiekun bezpłatnie na 10 dzieci do 7 r.ż.
- 1 opiekun bezpłatnie na 15 dzieci powyżej 7 r.ż.
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w udanej zabawie pomoże swobodny strój dziecka,

dzieci bawią się wyłącznie w skarpetach, obowiązkowo dzieci muszą ze

sobą zabrać dodatkową parę skarpetek,

opiekunowie są zobowiązani założyć na obuwie ochraniacze, poruszając

się po obiekcie należy mieć założoną maseczkę,

nie wnosimy na salę własnego jedzenia i picia, dzieci swój prowiant

pozostawiają w szatni, w każdej chwili mogą z niego skorzystać,

na trampolinach trzeba mieć skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dzieci

mogą zabrać własne z domu lub nabyć je w Recepcji w cenie 4 zł.

CENTRUM ZABAW RODZINNYCH FAMILY PARK
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
 recepcja@familypark.pl
www.familypark.pl

Zapraszamy do skorzystania z opcji pakietów
gastronomicznych,  które przygotowaliśmy dla dzieci (przy
zakupie pakietu pobyt wydłużany jest o 30 min.) 
Do wyboru proponujemy:

– stworzyliśmy i realizujemy System Bezpieczeństwa Sanitarnego Family Park
- wspólnie z Państwem jesteśmy gotowi ustalić termin wizyty, tak aby zagwarantować
wyłączność pobytu na sali zabaw,
– zainstalowaliśmy system dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami
ultrafioletowymi UV-C  w szatni, recepcji, w przestrzeni wielopoziomowego labiryntu, w
Kąciku Malucha oraz w toaletach, 
– mamy systemy dezynfekcji dla wchodzących i osób przebywających na sal
– nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni, a także wyposażeni w specjalne
środki dezynfekujące, które służą do przecierania miejsc z którymi odwiedzający mają
styczność,
– nowe rozstawienie stolików na sali gwarantuje komfort i bezpieczeństwo gości
– na bieżąco dezynfekujemy atrakcje (siedzenia, kierownice, zjeżdżalnie, kule w kręgielni
itp.)
– każdy z naszych pracowników nosi maseczkę,
– uczestnicy zabawy myją i dezynfekują ręce kilkukrotnie, np. przed wejściem na
atrakcje, przed i po zabawie, przed posiłkiem.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ  
DO FAMILY PARK W BYDGOSZCZY

Pakiet I

sok + frytki 
8 zł / zestaw

Pakiet III

zupa pomidorowa 
sok + frytki 

+ 2 szt. nuggets'ów 
15 zł / zestaw

Pakiet II

sok + frytki 
+ 2 szt. nuggets'ów 

 11 zł / zestaw

UWAGA! Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja 
tel. (52) 321 69 55, lub 500 474 107

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY
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BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE


