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Oferujemy:

Mjejsce zajęć:

Koszty:

Nasza oferta jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zajęcia jakie oferujemy to:

karnet 4 wejścia - 80 zł

ZAJĘCIA TANECZNE - mają na celu poprawić koordynację 
ruchową, wyrobić poczucie rytmu, poprawić możliwości 
ruchowe dziecka, zapewnić odpowiednią dawkę 
aktywności sportowej oraz zapewnić świetną zabawę.

ZAJĘCIA SPORTOWO - KOREKCYJNE - zajęcia mają na celu 
poprawę wad postawy, poprawę koordynacji oraz 
odpowiednią dawkę ruchu.

ZAJĘCIAZAJĘCIA SPORTOWE Z PIŁKĄ - mini szkółka piłkarska, 
zajęcia poprawiające koordynację ruchową, uczące 
współpracy w grupie, zapewniające odpowiednią dawkę 
aktywności sportowej, zapewniające świetną zabawę.

wejścia z karnetu są odbijane tylko wtedy kiedy dziecko jest na zajęciach, w 
przypadku choroby i nieobecności -wejścia przechodzą na następny miesiąc.

Zapraszamy do współpracy !

Amazing Park (kryta sala zabaw)
ul. Wołomińska 3a, 05-200 Wołomin
tel.: 516-877-799Pewne jest że dzieci potrzebują ruchu, czy to poprzez sport, gimnastykę 

czy taniec-każda z tych form jest dobra. Mamy wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć dla dzieci oraz wykfalifikowaną kadrę. Zajęcia 
odbywać się będą raz w tygodniu w nowo - otwartym obiekcie Amazing 
Park przy ulicy Wołomińskiej 3a w Wołominie i trwać będą 45 min.

Dodatkowo zapewniamy dla dzieci 1 raz w miesiącu dzień pełen 
zabawy na naszej Amazing Sali Zabaw.

DoDo dyspozycji przedszkola jest nasz Amazing Bus, który przyjedzie po 
dzieci pod samo przedszkole i zawiezie prosto na zajęcia!  Cała 
organizacja jest po naszej stronie. Od Was oczekujemy tylko chęci 
współpracy! Dla dzieci biorących udział w naszym projekcie 
przewidujemy dodatkowe rabaty na nasze usługi!

Amazing Bus

Amazing Salę zabaw z konstrukcjami, strefą kreatywną, gry interaktywne, 
oraz kryte boisko do zajęć sportowych i tanecznych.

Profesjonalny sprzęt i sale sportowe

Amazing Park linowy wraz z boiskiem na powietrzu – w okresie 
Wiosna-Lato
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