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● bezpieczna dawka adrenaliny w parku linowym 
● przejażdżki quadami, samochody terenowe 4x4 
● wypożyczalnia sprzętu wodnego 
● szkoła żeglarstwa
● zorbing
● piaszczyste plaże z dozorem ratowników 
● narty wodne - WakePark 
● zabawy dla dzieci na dmuchańcach 
● BayerPark - tor przeszkód na wodzie 
● loty balonem
● korty tenisowe (2 kryte hale i 4 korty) 
● przylądek zabawy i wesołe place zabaw 
● podniebne loty na FlyBoardzie

zabawa
uśmiech

słońce
radość

Otaczający teren to idealne miejsce do doskonałej zabawy połączonej 
z różnymi formami aktywności, czeka na Was: 

są doskonałym sposobem na budowanie i poprawę wzajemnych relacji między pracownikami.

Ośrodek „Nad Zalewem” to miejsce pod Krakowem idealne do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju wydarzeń tj. imprezy 
integracyjne, tematyczne i sportowe, szkolenia oraz konferencje. Piękna sceneria, czysta woda, piaszczyste plaże sprawiają, 
że przebywający tu goście są zrelaksowani i pozytywnie nastawieni do wszelkiego rodzaju zabaw i integracji. 

Imprezy Firmowe 

Powiedz co chcesz a my zrobimy resztę!
Nie boimy się żadnych wyzwań, organizujemy imprezy nawet dla kilkuset osób, zaufali nam 

min. IBM, Alior Bank, Allianz, PKO, Delphi, PKP Cargo, UBS, Akamai, HCL, Mercedez, 
Sabre, ABB, RWE, Tauron  i wiele innych. 



DOSTĘPNE ATRAKCJE
● dwa place zabaw w cenie wynajmu 

● DJ wraz z oświetleniem

● teren zielony na atrakcje dmuchane

● boisko do siatkówki plażowej na wyłączność

● animacje dla dzieci: cena/1h 
(szczudlarz, bańki mydlane, gry i zabawy, malowanie twarzy, konkursy plastyczne i wiele innych gier i zabaw do uzgodnienia)

● przylądek zabawy na wyłączność

(3 dmuchane atrakcje, 2 batuty do skakania, drewniana chata 12x6m, miejsce na ognisko, grill, mała plaża)   

● plaża na wyłączność

● quady: cena 1h/quad
● piana party: cena/3h

● samochody terenowe: cena/h (min. 2h)

● park linowy na wyłączność

● zorbing do 4 godzin: cena (dla grupy 10 osób, każda kolejna osoba płatna dodatkowo )

  * w przypadku dużych imprez firmowych cena zorbingu ustalana jest indywidualnie

● Bubble football: cena/h

  * w przypadku dużych imprez firmowych cena zorbingu ustalana jest indywidualnie

   W jednym meczu gra 10 zawodników 5/5, wymiana zawodników następuje na bieżąco, mecz trwa 60 minut. 

   Mecz jest sędziowany, każda z grup ma inny kolor koszulek odblaskowych, w cenie są również aluminiowe bramki.

● Gra w tenisa, dostępne są 4 korty kryte plus 2 korty odkryte, teren ogrodzony (zaplecze sanitarne, szatnie)
na wyłączność w cenie: trener, rakiety, piłeczki, namioty znajdują się 200 m od Karczmy “Nad Zalewem”

dodatkowy trener cena/dzień    

www.sportklubkryspinow.pl

http://www.sportklubkryspinow.pl
http://www.sportklubkryspinow.pl


ATRAKCJE
● loty balonem na uwięzi

● rowerki wodne: cena/h

● narty wodne WakePark: cena/h (koszt jednej trasy)

● karykatury

● latające buty SuperFly: cena/h
● żaglówki: cena/h (cztery osoby)

● byk rodeo

● sumo kostiumy

● giga piłkarzyki

● wymiatacz (kule, opony, wahadło, strzała, autobus, demolka)
● symulator kiełbasa, piłka rodeo

● gladiatorzy

● dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci

● bungyrun

● ścianka wspinaczkowa 8m

● ścianka wspinaczkowa stała
● ścianka rzep

● bramka celności

● dmuchany dart

● ring bokserski

● eurobungy
● rower przeciw skrętny

● gokarty 4 kołowe (dla dzieci)

● żyroskop

● foto budka

● strzelnica PAINTBALL

● strzelnica ŁUCZNICZA



ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA
● dodatkowych ławek: cena/sztuka

● leżaki plażowe: cena/sztuka

● ratownik WOPR wraz ze sprzętem: cena/h

● podest/parkiet 96m2
● przygotowanie kortów pod gastronomie: cena/(jedna hala)

● toalety toj-toj typu vip: cena/sztukę

● karetka wraz z personelem medycznym: cena/h

● ochrona: cena/h za agenta ochrony

● barierki ogrodzeniowe: cena/mb
● scena zadaszona, nagłośnienie, oprawa muzyczna, prowadzenie konkursów, wodzirej + obsługa techniczna: cena do uzgodnienia

● straż pożarna (pokaz) zabezpieczenie

● miejsce na ognisko (w cenie patyczki na kiełbaski, drewno, parking, toalety, lodówka, obiekt zadaszony)

● agregat prądotwórczy

● transport - busy 8 osobowe

Nadszedł Twój czas na relaks !

● Organizujemy również gry terenowe (gry kryminalne, gry w klimacie absurdów PRL, Fort Bovard, 

   Belle Epoque - śladami zbrodni, Superbohaterowie, Orienteering, gry stworzone indywidualnie dla klienta)

● Olimpiady sportowe

● Funmageddon - bieg z przeszkodami+różne atrakcje - NOWOŚĆ !
● Dysponujemy także: piłkarzyki, billard, cymbergaj, flipery



loty balonem, bubble football, korty tenisowe, superfly, park linowy, off-road 4x4



wakepark, piana party, zorbing, siatkówka plażowa, off-road 4x4



eurobungy, byk rodeo, rowerki wodne, sumo kostiumy, ścianka wspinaczkowa, giga piłkarzyki



dmuchańce, żagle, animacje dla dzieci, bayerpark, quady, plaża na wyłączność



catering, pyszne dania z grilla, ciasta



namioty, miejsca grillowe



Chata Kryspinów, Karczma “Nad Zalewem”



korty i hale tenisowe



ATRAKCJE -LEGENDA 

MAPKA ATRAKCJI

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

STREFA GASTRONOMICZNA
KARCZMA “NAD ZALEWEM”
CHATA KRYSPINÓW
PLAC ZABAW

MIEJSCA DO WYNAJĘCIA
1 LOKALIZACJA NR 1
2 LOKALIZACJA NR 2
3 LOKALIZACJA NR 3
4 LOKALIZACJA NR 4

ATRAKCJE
5 ZORBING
6 STRZELNICA
7 SAMOCHODY 4x4/QUADY
8 BOISKO DO SIATKÓWKI
9 WAKE PARK
10 DMUCHAŃCE DLA DZIECI
11 BAYER PARK
12 DOMKI CAMPINGOWE
13 SUPER FLY
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ORiW “Nad Zalewem” Sp. z o.o.  

Adres: Cholerzyn 361 | 32-060 Liszki
Mail:    imprezy@rohatyna.pl
           eventy@kryspinow.com.pl 

Kom:   605 419 436 

www.kryspinow.com.pl

BANK: Santander Bank Polska S.A.  
nr konta: 73 1090 2053 0000 0001 1893 0018

KONTAKT 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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do zobaczenia

widzimy się na plażywidzimy się na plaży




