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1. Ksawerów 

 ponad 50 trampolin rekreacyjnych i sportowych, tradycyjnych oraz skośnych, dzięki 

którym zapomnisz o ziemskim przyciąganiu  

 ścieżkę gimnastyczną, przeznaczoną do wykonywania tricków, ćwiczeń i najróżniejszych 

akrobacji 

 strefę koszykówki, wyposażoną w trzy kosze i ultra miękkie poduchy, pozwalające bez 

obaw wykonywać skoki, których nie powstydziłby się zawodnik NBA  

 ogromny basen z miękkimi gąbkami, w którym szaleć mogą dzieci i dorośli  

 ścianki wspinaczkowe, dzięki którym poczujesz, że zdobywasz szczyty 

 kładkę, na której sprawdzisz się jako wojownik podczas pojedynku na poduchy  

 AirBag- wielka poducha powietrzna do bezpiecznego lądowania dla osób wybijających z 

trampolin rekreacyjnych – z łatwością nauczysz się dzięki niej nowych ewolucji!  

 strefę dla snowboardzistów i skaterów, gdzie można rozwijać swoje umiejętności 

akrobatyczne i w bezpieczny sposób uczyć się nowych tricków  

 ELIMINATOR, znany również jako „Wipeout”, czyli obrotowe ramię, które wystawi na 

próbę refleks nawet najszybszych i najbardziej sprawnych skoczków  

 strefę relaksu, gdzie można odpocząć po szaleństwie skakania, uzupełnić płyny lub po 

prostu obserwować zabawę innych, racząc się przepyszną kawą, herbatą, napojami i 

bezpłatnie korzystać z Internetu 

 strefę urodzinową, która wprawi w zachwyt każdego jubilata i jego gości  

 Nasz Plac Zabaw to jedyne w swoim rodzaju magiczne miejsce, gdzie każde dziecko poczuje 
WIELKĄ PRZYGODĘ. 

 

2. Kalisz 

 ponad 70 trampolin rekreacyjnych i sportowych, tradycyjnych oraz skośnych, dzięki  

którym zapomnisz o ziemskim przyciąganiu  

 AirTrack-ścieżkę gimnastyczną, przeznaczoną do wykonywania tricków, ćwiczeń i 

najróżniejszych akrobacji 

 strefę koszykówki, wyposażoną w trzy kosze i ultra miękkie poduchy oraz wyskakane 

boisko z profesjonalnym parkietem, wzbogaconym o trampoliny, pozwalające bez obaw 

wykonywać skoki, których nie powstydziłby się zawodnik NBA  

 ogromny basen z miękkimi gąbkami, w którym szaleć mogą dzieci i dorośli  

 ścianka wspinaczkowa, dzięki której poczujesz, że zdobywasz szczyty  

 deski Bounce Board, które umożliwiają wykonywanie niesamowitych trików, jak 

profesjonalny skater 

 AirBag- wielka poducha powietrzna do bezpiecznego lądowania dla osób wybijających z 

trampolin rekreacyjnych – z łatwością nauczysz się dzięki niej nowych ewolucji!  

 strefę relaksu, gdzie można odpocząć po szaleństwie skakania, uzupełnić płyny lub po 

prostu obserwować zabawę innych, racząc się przepyszną kawą, herbatą, napojami i 

bezpłatnie korzystać z Internetu 
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 strefę urodzinową, która wprawi w zachwyt każdego jubilata i jego gości 

 

 

3. Wałbrzych 

 35 trampolin rekreacyjnych i sportowych, tradycyjnych oraz skośnych, dzięki którym 

zapomnisz o ziemskim przyciąganiu 

 AirTrack - 2 ścieżki gimnastyczne, przeznaczone do wykonywania tricków, ćwiczeń i 

najróżniejszych akrobacji 

 strefę koszykówki przeznaczoną do ćwiczenia „wsadów”, pozwalające bez obaw 

wykonywać skoki, których nie powstydziłby się zawodnik NBA  

 ogromny basen z miękkimi gąbkami, w którym szaleć mogą dzieci i dorośli  

 ściankę wspinaczkową, dzięki którym poczujesz, że zdobywasz szczyty 

 strefę relaksu, gdzie można odpocząć po szaleństwie skakania, uzupełnić płyny lub po 

prostu obserwować zabawę innych, racząc się przepyszną kawą, herbatą, napojami i 

bezpłatnie korzystać z Internetu 

 dwie salki urodzinowe, które wprawią w zachwyt każdego jubilata i jego gości  

 tor przeszkód tzw. tor Ninja, przeznaczony dla amatorów ekstremalnych poczynań 

siłowych oraz sprawnościowych, takich jak: wspinanie się po linach i balustradach czy 

pokonywanie wąskich kładek kładkę, na której sprawdzisz się jako wojownik podczas 

pojedynku na poduchy 

 kładkę, na której sprawdzisz się jako wojownik podczas pojedynku na poduchy  

 ELIMINATOR, znany również jako „Wipeout”, czyli obrotowe ramię, które wystawi na 

próbę refleks nawet najszybszych i najbardziej  sprawnych skoczków 

 WALL JUMP, czyli strefa do naprawdę wysokich skoków 

 AirBag- wielka poducha powietrzna do bezpiecznego lądowania dla osób wybijających z 

trampolin rekreacyjnych – z łatwością nauczysz się dzięki niej nowych ewolucji!  

 

4. Głogów  

 46 trampolin rekreacyjnych i sportowych, tradycyjnych oraz skośnych, dzięki którym 

zapomnisz o ziemskim przyciąganiu 

 strefę koszykówki przeznaczoną do ćwiczenia „wsadów”, pozwalające bez obaw 

wykonywać skoki, których nie powstydziłby się zawodnik NBA  

 ogromny basen z miękkimi gąbkami, w którym szaleć mogą dzieci i dorośli  

 strefę relaksu, gdzie można odpocząć po szaleństwie skakania, uzupełnić płyny lub po 

prostu obserwować zabawę innych, racząc się przepyszną kawą, herbatą, napojami i 

bezpłatnie korzystać z Internetu 

 salkę urodzinową, która wprawi w zachwyt każdego jubilata i jego gości  

 tor przeszkód tzw. tor Ninja, przeznaczony dla amatorów ekstremalnych poczynań 

siłowych oraz sprawnościowych, takich jak: wspinanie się po linach i balustradach czy 
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pokonywanie wąskich kładek kładkę, na której sprawdzisz się jako wojownik podczas 

pojedynku na poduchy 

 kładkę, na której sprawdzisz się jako wojownik podczas pojedynku na poduchy  

 ścieżkę gimnastyczną, przeznaczoną do wykonywania tricków, ćwiczeń i najróżniejszych 

akrobacji 

 AirBag- wielka poducha powietrzna do bezpiecznego lądowania dla osób wybijających z 

trampolin rekreacyjnych – z łatwością nauczysz się dzięki niej nowych ewolucji!  

 

5. Lublin 

 28 trampolin rekreacyjnych i sportowych, tradycyjnych oraz skośnych, dzięki którym 

zapomnisz o ziemskim przyciąganiu 

 strefę koszykówki przeznaczoną do ćwiczenia „wsadów”, pozwalające bez obaw 

wykonywać skoki, których nie powstydziłby się zawodnik NBA  

 ogromny basen z miękkimi gąbkami, w którym szaleć mogą dzieci i dorośli  

 AirBag- wielka poducha powietrzna do bezpiecznego lądowania dla osób wybijających z 

trampolin rekreacyjnych – z łatwością nauczysz się dzięki niej nowych ewolucji!  

 strefę relaksu, gdzie można odpocząć po szaleństwie skakania, uzupełnić płyny lub po 

prostu obserwować zabawę innych, racząc się przepyszną kawą, herbatą, napojami i 

bezpłatnie korzystać z Internetu 

 ELIMINATOR, znany również jako „Wipeout”, czyli obrotowe ramię, które wystawi na 

próbę refleks nawet najszybszych i najbardziej sprawnych skoczków  

 salkę urodzinową, która wprawi w zachwyt każdego jubilata i jego gości  

 kładkę, na której sprawdzisz się jako wojownik podczas pojedynku na poduchy  

 

6. Chełm 

 59 trampolin rekreacyjnych i sportowych, tradycyjnych oraz skośnych, dzięki którym 

zapomnisz o ziemskim przyciąganiu 

 ogromny basen z miękkimi gąbkami, w którym szaleć mogą dzieci i dorośli  

 ścianka wspinaczkowa, dzięki której poczujesz, że zdobywasz szczyty  

 AirTrack - ścieżkę gimnastyczną, przeznaczoną do wykonywania tricków, ćwiczeń i 

najróżniejszych akrobacji 

 AirBag- wielka poducha powietrzna do bezpiecznego lądowania dla osób wybijających z 

trampolin rekreacyjnych – z łatwością nauczysz się dzięki niej nowych ewolucji!  

 strefę koszykówki z 3 koszami przeznaczoną do ćwiczenia „wsadów”, pozwalające bez 

obaw wykonywać skoki, których nie powstydziłby się zawodnik NBA  

 strefę relaksu, gdzie można odpocząć po szaleństwie skakania, uzupełnić płyny lub po 

prostu obserwować zabawę innych, racząc się przepyszną kawą, herbatą, napojami i 

bezpłatnie korzystać z Internetu 

 deski Bounce Board, które umożliwiają wykonywanie niesamowitych trików, jak 

profesjonalny skater 
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 strefa do zbijaka na trampolinach 

 salkę urodzinową, która wprawi w zachwyt każdego jubilata i jego gości  

 

7. Kraków 

 44 trampoliny rekreacyjne i sportowe, tradycyjne oraz skośne, dzięki którym zapomnisz o 

ziemskim przyciąganiu 

 strefę koszykówki przeznaczoną do ćwiczenia „wsadów”, pozwalające bez obaw 

wykonywać skoki, których nie powstydziłby się zawodnik NBA  

 basen z piłeczkami oraz zjeżdżalnię, w którym szaleć mogą dzieci i dorośli 

 2 zjeżdżalnie pontonowe - to sposób na atrakcyjne spędzenie czasu, pełne emocji i adrenaliny oraz 
nieskrępowanej radości.    
 

 4 salki urodzinowe z graffiti UV, które wprawią w zachwyt każdego jubilata i jego gości  

 kładkę, na której sprawdzisz się jako wojownik podczas pojedynku na poduchy 

  Strefa parkour, w której znajdują się różnego rodzaju przeszkody, które pokonujesz, 
używając różnych akrobacji powietrznych w jak najkrótszym czasie. 
 

 Eliminator - znany również jako „Wipeout”, czyli obrotowe ramię, które wystawi na próbę 

refleks nawet najszybszych i najbardziej sprawnych skoczków 

 AirTrack – ścieżkę gimnastyczną, przeznaczoną do wykonywania tricków, ćwiczeń i 

najróżniejszych akrobacji 

 AirBag- wielka poducha powietrzna do bezpiecznego lądowania dla osób wybijających z 

trampolin rekreacyjnych – z łatwością nauczysz się dzięki niej nowych ewolucji!  

 strefę relaksu, gdzie można odpocząć po szaleństwie skakania, uzupełnić płyny lub po 

prostu obserwować zabawę innych, racząc się przepyszną kawą, herbatą, napojami i 

bezpłatnie korzystać z Internetu 

 

 

 

 

 


