
Cennik usług Firmy „SPARTA”

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Cena zawiera: 
- obsługę wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędne uprawnienia 
wspinaczkowe,
- atestowany sprzęt alpinistyczny gwarantujący bezpieczeństwo uczestników,
- podstawowe szkolenie wspinaczkowe (podstawowe techniki wspinaczkowe, 
zakładanie uprzęży, omówienie zasad bezpieczeństwa itp.),  
- transport do 50 km od miejscowości Radomsko ,
- montaż i demontaż,
- ubezpieczenie NWW. 

Usługi dodatkowe:
- dojazd pow 50 km od miejscowości Radomsko – 1,20 zł/km netto (w dwie strony)

1100 zł/dzień

TURNIEJE PAINTBALLOWE  (dla większej ilości uczestników)

Cena zawiera: 
- marker wraz z niezbędnym do gry osprzętem,
- maskę,
- mundur polowy,
- 300 kulek,
- dojazd do 50 km od miejscowości Radomsko,
- nieograniczona liczba doładowań sprzężonego powietrza do butli HP,
- rozstawienie dmuchanego pola paintballowego wraz z siatką ochronną w 
miejscu wskazanym przez klienta: 

Usługi dodatkowe:
- dojazd we wskazane miejsce powyżej 50 km – 0,60 zł/km netto
 

          900 zł

WYNAJEM ZABYTKOWEGO SAMOCHODU WOJSKOWEGO 

Cena zawiera: 
- wynajem samochodu wojskowego Gaz 69 lub Uaz 469b wraz z obsługą (pojazd 
jednorazowo przewozi 7osób (w tym kierowca)

Usługi dodatkowe: 
- na specjalne życzenie klienta rajd terenowy
- - przejazd powyżej 50 km cena: 1zł / km netto

 400 zł/szt.



STRZELNICA PAINTBALLOWA

Cena zawiera: 
- marker do oddawania strzałów z niezbędnym osprzętem,
- strzelnicę (w postaci tarczy lub balonów)
- kulki 
- profesjonalną obsługę wykwalifikowanej kadry

Usługi dodatkowe: 
- możliwość rozstawienia strzelnicy paintballowej w miejscu wskazanym przez 
klienta ( 0,60 zł / km netto)

400 zł 

ATRAKCJE LINOWE 

Cena zawiera: 
- 3 wybrane atrakcje linowe (możliwość zastosowania atrakcji uzależniona jest od 
ukształtowania terenu w którym będzie montowana)
- dwuosobową  wykwalifikowaną obsługę atrakcji linowych
- dojazd do 50 km od miejscowości Radomsko

Od 600 zł 

STRZELNICA ŁUKOWA

Cena zawiera:
- 2 tarcze,
- 2 łuki,
- 2 wykwalifikowane osoby do obsługi i instruktażu

Usługi dodatkowe: 
- możliwość rozstawienia strzelnicy w miejscu wskazanym przez klienta ( 0,60 zł / km 
netto)

500 zł 

Cena warsztatów tematycznych oraz atrakcji dla dzieci ustalana jest indywidualnie dla każdego   
zamówienia i zależy od:

– ilości uczestników biorących dział w zajęciach,
– ilości i jakości użytych do zajęć materiałów,
–  miejsca odbywania się warsztatów.   

Jako firma mamy świadomość indywidualnych potrzeb naszych klientów  
dlatego też w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt. 
Jesteśmy przekonani że wspólnie uda nam się przygotować ofertę indywidualną,
 taką która będzie dostosowana do Państwa potrzeb.


