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Uczestników zabierzemy w niezwykłą podróż  na Dziki Zachód. Aby poczuć kowbojskiego ducha 

zapewnimy muzykę, konkurencje, oraz atrakcje prosto z Dzikiego Zachodu. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Imprezę poprowadzi kowboj Joe, profesjonalny konferansjer, który:  

 
- przywita wszystkich         
- zapowie atrakcje  
- poprowadzi konkurencje 
- wręczy uczestnikom zasłużone nagrody  
 
 
 
 
Przykładowe konkurencje : 
 

  Rzut podkową do celu 
Emocjonująca konkurencja prosto z Dzikiego Zachodu. Wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić bystrość i 
celność swojego oka ,będą mogli się  wykazać rzucając podkową. 
 
 

 

 Płukanie złota 

Wielu odważnych straciło przez nie życie, wielu dzięki niemu  się 
wzbogaciło. Zobaczymy jak uczestnicy poradzą sobie z płukaniem złota. 
Kto wypłucze największą ilość, na pewno nagroda go nie ominie. 
Konkurencja bez użycia wody. 

 

 

 Wbijanie gwoździa  
Każdy kowboj z Dzikiego Zachodu musi mieć siłę i bystre oko. Te 
umiejętności wypróbujemy na konkurencji  wbijania gwoździ.  
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  Dojenie krowy 

Dojenie krowy na czas to doskonała konkurencja, w której każdy 
farmer musi się odnaleźć. 
Wyposażymy każdego odważnego uczestnika w wiadro, buty i 
odpowiedni strój. 
 
 

 

 Siłowanie na rękę  
Nadszedł czas aby wyłonić najsilniejszego kowboja jak i kowbojkę w 
naszym miasteczku. Na pewno nie zabraknie emocji i głośnego dopingu 
wśród zebranych gości. 
 

 

 Rzut lassem 

Uczestnicy mają nie lada zadanie, muszą wykazać się sprytem, aby 
złapać na lasso makietę dzikiego konia.  
 
 
 

 

 Zawody rodeo 
Symulator Byka Rodeo to jedna z atrakcji 
ciesząca się największym powodzeniem. 
Duży byk, który dzięki mechanizmowi 
sterującemu potrafi poruszać się na 
wszystkie strony. Zadaniem uczestnika 
jest utrzymanie się na jego grzbiecie jak 

najdłużej. Nasze rodeo jest w pełni 
bezpieczne, a ewentualny upadek jest 
amortyzowany przez miękką poduchę 
rozciągniętą wokół byka. Z atrakcji mogą 
korzystać również dzieci, sterowaniem 
zajmuje się doświadczony operator, który 
dopasuje stopień trudności do wieku i umiejętności zawodnika. 

 

PRZYKŁADOWE ZABAWY integracyjne/rodzinne prowadzone przez konferansjera: 
 
 
Przeciąganie liny – jedna z najbardziej popularnych form rywalizacji 
międzygrupowej. Tu liczy się odpowiednie rozłożenie sił i właściwa kolejność  
 
 
 
 
 
Rurociąg -  mając do dyspozycji metrowe rury oraz odpowiednią koncepcje 
musicie przetransportować kauczukową piłeczkę na koniec trasy. 
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Wyścigi na skrzynkach – Zawodnicy muszą pokonać wyznaczoną trasę 
poruszając się po plastikowych skrzynkach. Aby nie było zbyt łatwo skrzynek 
jest nieco mniej niż zawodników, a na plecach czujemy oddech przeciwnika. 
 

 
 
 Mały artysta 
Uczestnicy za pomocą różnych techniki na dużych brystolach narysują , namalują, 
wykleją swoją wizję bezpiecznych wakacji. Najpiękniejsze prace na pewno zostaną 
docenione i nagrodzone. 

 
 
 Wesołe rytmy  
Dzieci przenoszą się w świat bezpiecznych, animowanych bajek, odgadując tytuły 
piosenek i melodii charakterystycznych dla poszczególnych kreskówek. Będą musiały 
jednak być czujne, nie wiadomo z której strony nadciągnie niebezpieczeństwo. 
 
 

 
 
Zabawy z chustą, tunelem i wężem animacyjnym 
Zabawy przygotowane specjalnie dla najmłodszych. M.in.: łowienie rybki, 
poszukiwane złota, magiczne kule, lot balonem. 
 

 
 

 Sztafeta w alkogoglach- Alkogogle to świetna atrakcja na 

imprezy integracyjne. Powodują wiele śmiechu, ale przede wszystkim 

niosą za sobą charakter edukacyjny. Dzięki specjalnemu systemowi 

zastosowanemu w okularach uczestnik zabawy ma wrażenie, że świat 

wokół niego jest zniekształcony i zamglony jak po kilku głębszych.  
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 „Miasteczko zabaw” czyli kąciki animacyjne wraz z jednym animatorem (przez połowę czasu jeden 
kącik, przez drugą połowę):  

 

 

 

KĄCIK 3D – KĄCIK KREATYWNY-NOWOŚĆ 2017 

Kącik pod namiotem, kolorowe stoliki i krzesełka, figury z 

klocków do ułożenia, drewniane układanki, labirynty, puzzle, 

kostki przestrzenne, tangram, kostki Rubika, nierozłączne 

druciki i wiele więcej. 

 

  

 
 
 
 
ZAMYKANIE W BAŃKACH MYDLANYCH 
Zamykanie dzieci w gigantycznych bańkach mydlanych to 

niesamowita atrakcja, wywołująca na twarzach dzieci 

uśmiech. 

 

 

 
 

Dodatkowe sprzęty rekreacyjne:  

 

 

EUROBUNGEE Zabawa na tym urządzeniu polega na 

wykonywaniu skoków o wysokości nawet do 8m. 

Wysokie skoki pozwalają na wykonanie przeróżnych 

ewolucji w powietrzu. Oddzielne stanowiska 

pozwalają na jednoczesne korzystanie z trampoliny 

nawet czterem osobom. Świetna zabawa 

gwarantowana 

 

Wymiary (wys. szer. dł.) – 10.7 x 10.7 x 7.8m.  – zasilanie 

5kW 

 

 

 

ZJEŻDŻALNIA PIENINY Dmuchane zjeżdżalnie to dziś 

jedne z najpopularniejszych atrakcji, często 

niezastąpione na wszelkiego rodzaju imprezach 

plenerowych. Zjeżdżalnie zostały stworzone po to, 

aby zapewnić maksimum wrażeń naszym 

najmłodszym. W naszej ofercie posiadamy kolorową 

zjeżdżalnię Pieniny, która ma 6,2 metra wysokości. 

 

Wymiary (wys. szer. dł.) – 6.2x6.2x8.2m.  – zasilanie 

1.5kW 

 

 

 

 

 

http://www.fastquad.pl/


 

 

”FASTQUAD” 
Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 26, NIP 966-177-38-09, REGON 200011902 

 marketing@fastquad.pl , www.fastquad.pl 

 
 
 

 

BASEN Z PIŁECZKAMI  Suchy basen z piłeczkami to 

urządzenie sprawdzające się na każdej imprezie dla 

dzieci, które mogą w nim skakać, nurkować, pływać 

bez żadnego ryzyka.  

 

Wymiary (wys. szer. dł.) – 3.0x3.0x4.0m.  – zasilanie 

1.1Kw 

 

 

 
 

WATA CUKROWA Kawałek nieba na drewnianym 

patyku ! 

Atrakcyjne stanowisko i sympatyczna obsługa 

wesprą Twój marketing oraz osłodzą imprezę 

dorosłym - pragnącym przypomnieć sobie smak 

dzieciństwa, jak i tym najmłodszym !! Wata cukrowa 

w różnych kolorach (biały, niebieski, różowy, zielony, 

żółty)! Wybierz sam! Impreza pod chmurką czy 

wewnątrz? Ty wybierasz, a my dopasujemy się do 

warunków! 

 

 

 

 

Oferta obejmuje: 
 

 Przeprowadzenie imprezy według scenariusza  

 Nagłośnienie 

 Prowadzenie imprezy przez kowboja 

 Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konkurencji 

 Wyżej wymienione sprzęty rekreacyjne 

 Nagrody do konkursów  

 Kącik 3D oraz baniek mydlanych (1 animator) 

 

 
CENA katalogowa:  7 200 zł (netto) 
 

 
CENA dla Państwa: 6 000 zł (brutto) 
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