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Najważniejsze informacje o naszej firmie 

 

 
Happy Day System 

 
Firma istnieje od 1999 roku i zajmuje się organizacją oraz obsługą festynów plenerowych dla dzieci i dorosłych. 
Naszą dewizą jest zadowolenie dzieci i dorosłych. 

 
W ciągu kilkunastu lat nasze dmuchańce były w ponad 200 miejscowościach na terenie całego kraju. 
 

Naszymi zleceniodawcami byli między innymi: 

- Wicepremier RP, 
- Bank PKO BP S.A., 
- KGHM, 
- JELFA, 
- Market HIT, 
- Wojsko Polskie, 
- Policja, 
- Kopalnie Górnego Śląska, 
- Zakłady Energetyczne, 
- Zakłady motoryzacyjne, 
- Kasa Chorych, 

- Kopalnie odkrywkowe, 
- Elektrownie, 
- Zakłady Ceramiczne, 
- Domy wypoczynkowe, 
- Browary, 
- Targi Gospodarcze, 
- Markety budowlane, 
- Tesco, 
- Carrefour, 
- Real, 
- Rady Osiedli, 
- Multipleks,  

- Agencje artystyczne, 
- Zakłady komunikacyjne, 
- Zakłady petrochemiczne, 
- Urzędy miast i gmin, 
- Kopalnie miedzi, 
- Fabryki maszyn, 
- Fabryki armatury, 
- Przedszkola i szkoły, 
 

- Zakłady Przetwórstwa Drzewnego, 

- NSZZ "Solidarność", 
- Polski Związek Działkowców, 
- Zakłady Wodociągowe, 
- Kliniki, 
- Imprezy sportowe i rekreacyjne, 
- Ośrodki Kultury, 
- Huty, 
- Pikniki lotnicze, 
- Pikniki konne, 
- Pikniki Deweloperskie, 
- Zakłady Gazownicze, 

- Domy Opieki Społecznej, 
- Leroy Merlin, 
- Intermarche, 
- Żłobki, 
- Hotele, 
- Pensjonaty, 
- MOPS, 
- Ośrodki wypoczynkowe, 
- Centra handlowe, 
- Apteki, 
- Uczelnie akademickie, 
- Lidl, 

- Hurtownie farmaceutyczne, 
- Zaklady przetworstwa tworzyw sztucznych, 
- Farmy wiatrowe, 
- Stadniny koni, 
- PLL Okęcie, 
- Honda, 
- Towarzystwa edukacyjne, 
- oraz wiele innych firm ceniących sobie terminowość 
i solidność wykonywanych zleceń. 
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Urządzenia - organizacja imprez 

 

100% urządzeń 
jest własnością firmy. 

 
Nasze urządzenia są w pełni bezpieczne, posiadają stosowne atesty. Firma posiada ubezpieczenie działalności w 
PZU. Słowem aktywny, zdrowy i bezpieczny wypoczynek. 
 
Urządzenia są tak dobrane, aby zadowoliły każdy przedział wiekowy naszych dzieci. Gwarantujemy Państwu, że 
długo będą jeszcze wspominać zabawy z nami. Obsługa jest bardzo miła i posiada doświadczenie w pracy z 
dziećmi i dorosłymi. 
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Animacje - Szczęśliwe przedszkole 

 
Wy się bawicie, a my bawimy Wasze dzieci. 
Malujemy im buzie i włosy. 
Organizujemy gry, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, wyścigi w 3-osobowych spodniach, workach, taśmach 
do biegania, zabawy na trampolinie, konkurs karaoke. 

Wszystko przy podkładzie muzycznym dla dzieci. 
 
Prowadzi doświadczony pedagog do 6 godzin. 
Trzy poziomy wyposażenia: Zestaw Basic, Zestaw Standard oraz Zestaw Premium. 

 Zestaw Basic - malowanie buzi, włosów, animacje, gry, konkursy sportowe, zajęcia plastyczne, 
nagłośnienie.  

 Zestaw Standard - Zestaw Basic + ( trzyosobowe spodnie, worki, taśmy do biegania, kacze stopy, 
karaoke, maszyna do baniek mydlanych).  

 Zestaw Premium - Zestaw Basic + Zestaw Standard + ( plac zabaw Aktiv Center JUNGLE, mega 
rzutki DART, bramka celnościowa, rury do skakania ) 
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Mikołaj + dwa Elfy 

 
Święty Mikołaj i piękne dwa Elfy do pomocy. 

Uświetnią każdą imprezę integracyjną. 
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Zjeżdżalnia z torem przeszkód Delfin Połykacz  

 
Absolutna rewelacja! Budzi emocje. Ruchoma szczęka i zintegrowany tor przeszkód. 
Wymiary: 13m x 6,5m x 6,6m/h (ślizg pod kątem 45 stopni) 
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Zjeżdżalnia Gigant Alladyn 

 
Wysokość 8 metrów, 
szerokość 7 metrów, 
długość 11 metrów. 
To coś co przyciąga wzrok, wspinaczka a potem szybki zjazd. Numer jeden od kilku sezonów. 
Dla dzieci w wieku 6 – 14 lat. 
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Zjeżdżalnia Średnia Smerfy 

 
Wspaniała atrakcja na mniejsze imprezy dla młodszych użytkowników. 
Dzieci to uwielbiają.  
 
Wysokość: 7 m. 
Szerokość: 5 m. 

Długość: 7 m. 
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Gigantyczne piłkarzyki 

 
Wspaniała atrakcja dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
"Bramki są dwie, a piłka jedna." 
Super gra integracyjna dla wszystkich. 
Wymiary: 12 x 8 m. 
Zasilanie: 1,5KW / 230 V. 

Liczba uczestników: 2 zespoły po 6 zawodników. 
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Ścianka wspinaczkowa 

 
W specjalnej uprzęży zaznasz niesamowitej przyjemności wspinaczki. 
Zawsze bezpiecznie i z asekuracją. 
Wysokość 8 metrów. 
Wszyscy będą cię podziwiać!  
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Plac zabaw - Aktiv Center JUNGLE 

 
Wspaniały dmuchany Plac Zabaw "Jungle" zabawa dla wszystkich wsród małp, lwów i słoni. W środku liczne 
przeszkody w tym mała zjeżdżalnia. 
Wymiary urządzenia 7x6x3,5 metra. 
Bardzo atrakcyjne i lubiane przez dzieci. 
Zabawa dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek. 
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Suchy basen Karaiby 

 
Jest to basen wypełniony 10 tysiącami kolorowych piłeczek. 
Szerokość 7 metrów, 
długość 6 metrów. 
Na bokach cztery palmy kokosowe. 

Dla dzieci od lat 3. 
Można pływać i pozostać dalej suchym. 
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Suchy basen Tygrysek 

 
Jest to basen wypełniony 5000 piłeczek. 
Szerokość 4 metry, 
długość 4 metry, 
wysokość 5 metrów 
Posiada dach, co pozwala na zabawę w czasie niewielkiego deszczu. 

Dzieci uwielbiają ten sprzęt. 
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Gladiator Coloseum Arena  

 
Jest to pneumatyczna arena w stylu rzymskiego Coloseum. 
W jej wnętrzu na specjalnych podwyższeniach staje do walki 2 zawodników, którzy są uzbrojeni w lance z pianki 
oraz kaski. 
Zawodnicy starają się strącić przeciwnika z podwyższenia. 
Emocje gwarantowane! Tu wygrywa spryt, a nie siła. 

 
Średnica urządzenia: 6 m.  
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Zamek Merlin 

 
Tu można wyszaleć się do woli. 
Miękka podłoga, miękkie ściany, fikołki, koziołki i wszystko bezpiecznie. 
Szerokość 4 metry, 
długość 5 metrów. 
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Słodkości dla naszych gości – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn 

 
Tego nie może zabraknąć na żadnej imprezie. Pięciokolorowa wata o wielu smakach (kola, cukierkowa, 
bananowa, truskawkowa) i oczywiście popcorn dla dzieci i nie tylko przez 8 godzin bez żadnych ograniczeń.  

  

Megahit! 
To stoisko przeżywa zawsze 

gigantyczne oblężenie. 
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Turniej Sumo 

 
Zawody odbywają się na specjalnej macie. 
Polegają one na wypchnięciu przeciwnika z maty lub przewróceniu go. Zawodnicy dzięki specjalnym strojom 
nabywają błyskawicznie masę ciała. 
Walka jest bardzo widowiskowa. A przede wszystkim bardzo śmieszna (zarówno dla zawodników jak i całej 
widowni). 
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Tor Bungee - Run 

 
Super zabawne urzązenie do aktywnej rywalizacji dla dzieci i dorosłych. 
Dwaj zawodnicy przypięci są do specjalnych gum i poruszają się w wydzielonych torach. Po wykonaniu zadania 
powrót jest bardzo szybki i śmieszny. 
Naprawdę świetna zabawa godna polecenia! 
 

Długość: 10 m. 
Szerokość: 3 m. 
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Super koszykówka 

 
Sprawdzamy celność w rywalizacji. 
Dodatkową atrakcją jest to, że piłka sama wraca. 
Wygra ten, kto pierwszy w określonym czasie zdobędzie większą ilośc punktów. 
Wymiary: 3,5 x 3,5 x 4 m. 
Zasilanie: 1,1KW / 230 V. 

 

 

http://www.happydaysystem.pl/
mailto:zamkidmuchane@happydaysystem.pl
http://www.happydaysystem.pl/?akcja=galeria&galeria=grupa&id_gal=57


 

 

Firma istnieje od 1999 roku i zajmuje się organizacją oraz obsługą festynów i imprez plenerowych dla dzieci. 
www.happydaysystem.pl - usługi rekreacyjne i rozrywkowe 

Prezentowany katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
 

 

 

F.H.U. Happy Day System                 Usługi rekreacyjne i rozrywkowe 
Dariusz Wyroda   ul. Armii Krajowej 25/28    58-150 Strzegom    woj. dolnośląskie 

tel. kom.: 604639031, zamkidmuchane@happydaysystem.pl 
 

 

47 

 
Mega Rzutki DART 

 
Najwięsze rzutki DART jakie widziałeś. Wspaniała zabawa i emocje. 
Wysokość 2,5 metra.  
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Bramka Celnościowa 

 
Super zabawa na wszelkie imprezy firmowe. 
Tutaj sprawdzą swoje możliwości przyszłe gwiazdy ligi mistrzów. 
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Rury do skakania 

 
Rury do skakania to urządzenia rekreacyjne przeznaczone do rywalizacji drużynowej.  
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3-osobowe spodnie 

 
To unikalna konkurencja. 
Ubieramy po 3 osoby w specjalne spodnie zszyte nogawkami. Zabawa polega na pokonaniu określonego 
odcinka w jak najkrótszym czasie. Są dwie drużyny, a sukces zależy od zgrania i współpracy. 
Masa śmiechu gwarantowana. 
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Kacze stopy 

 
Arcy śmieszna konkurencja dla dzieci i dorosłych. 
Wyścigi w kaczych stopach nie są łatwe, ale na pewno bardzo śmieszne (zestaw zawiera 2 pary). 
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Taśmy do biegania 

 
Są to 8 metrowe taśmy służące do rywalizacji dla dzieci i dorosłych. 
Wyścigi w nich to nie taka prosta sprawa, ale na pewno bardzo emocjonująca i śmieszna. 
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Worki do skakania 

 
Są to worki służące do rywalizacji dla dzieci i dorosłych. 
Wyścigi w nich to nie taka prosta sprawa, ale na pewno bardzo emocjonująca i śmieszna. 
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"Dla dorosłych" Strzelnica Snajper 

 

 

Tutaj każdy sprawdzi swoje oko - czysta adrenalina i emocje. Super zabawa. 
Urozmaicona broń i tarcze. Całość nakryta wojskową oryginalną siatką maskującą. 
Możliwość rozegrania turnieju indywidualnego (np.: o Puchar Prezesa), lub grupowego (np.: wydział na wydział, 
itp.). 
Amunicja i tarcze bez żadnych ograniczeń 8 godzin. 
 
Karabin BSA 4,5mm bardzo celny - klasyczny 

 
 
Pistolet - Hansa Klossa Parabellum - ciężki metalowy pistolet z okresu II wojny światowej. Bardzo realistyczny - 
ruchomy zamek, drewniane okładziny, pojemny magazynek. 
BĄDŹ JAK J-23 

 
 
Karabin Kałasznikowa wersji SPECNAZ opracowany na potrzeby sprzętu pancernego i latającego, a przede 
wszystkim sił specjalnych. Celownik kolimatorowy (laser). 
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Perła w koronie - karabin wyborowy "DRAGUNOW" ciężki metalowy na dwójnogu. Zabawa na najwyższym 
poziomie. 
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Tor łuczniczy 

 
Wspaniała okazja wcielić się w Robin Hooda. 
Łuki profesjonalne dla lewo i prawo ręcznych. 
Absolutnie wspaniała zabawa. 
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Auto terenowe dla dzieci Jeep 

 
Dwumiejscowy samochód terenowy zasilany z akumulatora, ma klakson, melodyjki i światła – pełen automat. 

To sen Waszych dzieci! 
 
Wyposażony w akumulator samochodowy do 5 godzin ciągłej pracy w zależności od podłoża (zalecane twarde). 
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Trampolina Gigant 

 
Gigantyczna trampolina o średnicy 5 metrów zapewni masę radości dla dzieci i dorosłych. 
Wspaniały i aktywny wypoczynek!  

100% urządzeń jest własnością firmy. 
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Malowanie buzi 

 
Malowanie buzi to wspaniały dodatek do wszystkich imprez dla dzieci. Używamy tylko farb do tego 
przeznaczonych.  
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Żywe maskotki Kłapouchy i Prosiaczek 

 
Kłapouchy i Prosiaczek rozbawią każdą imprezę. Będą rozdawać cukierki i pozować do zdjęć. 

Wzbudzają sensację gdy tylko się pojawią! 
 

Wersja maksi: 4 wejścia po jednej godzinie. 
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Zestawy promocyjne 

 
Nasze urządzenia są w pełni bezpieczne, posiadają stosowne atesty. Firma posiada ubezpieczenie działalności w 
PZU. Słowem aktywny, zdrowy i bezpieczny wypoczynek. 
 
Urządzenia są tak dobrane, aby zadowoliły każdy przedział wiekowy naszych dzieci. Gwarantujemy Państwu, że 
długo będą jeszcze wspominać zabawy z nami. Obsługa jest bardzo miła i posiada doświadczenie w pracy z 

dziećmi i dorosłymi. 
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Zestaw firmowy 

 
Zestaw firmowy zawiera: 

 Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn”  

 Suchy basen „Karaiby”  

 Zamek do skakania „Merlin” 

cena: 4700,00 zł netto + transport na terenie województwa dolnośląskiego [GRATIS !] 

Ten zestaw polecamy na imprezy w których uczestniczą dzieci starsze i młodsze, ponieważ każde z nich 
znajdzie atrakcje odpowiednie dla swojej grupy wiekowej. 
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Zestaw Firmowy Plus 

 
Zestaw Firmowy Plus zawiera: 

 Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn”  

 Suchy basen „Karaiby”  

 Plac zabaw - Aktiv Center JUNGLE 

cena: 5100,00 zł netto + transport na terenie województwa dolnośląskiego [GRATIS !] 

Ten zestaw polecamy na imprezy w których uczestniczą dzieci starsze i młodsze, ponieważ każde z nich 
znajdzie atrakcje odpowiednie dla swojej grupy wiekowej. 
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Zestaw firmowy premium 

 
Zestaw firmowy premium zawiera: 

 Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn”  

 Suchy basen „Karaiby”  

 Zamek do skakania „Merlin”  

 „Słodkości dla naszych gości” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn 

cena: 6400,00 zł netto + transport na terenie województwa dolnośląskiego [GRATIS !] 

Wszystko bez jakichkolwiek ograniczeń! 

 
Ten zestaw polecamy na imprezy w których uczestniczą dzieci starsze i młodsze, ponieważ każde znajdzie 
atrakcje odpowiednie dla swojej grupy wiekowej. A dodatkowe słodkie przysmaki dla dzieci i dorosłych 
uzupełnią imprezę. 

Widok szczęśliwych dzieci gwarantowany! 
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Zestaw firmowy premium sport 

 
Zestaw firmowy premium sport zawiera: 

 Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn”  

 Suchy basen „Karaiby”  

 Zamek do skakania „Merlin”  

 „Słodkości dla naszych gości” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn  

 Gladiator Coloseum Arena 

cena: 7900,00 zł netto + transport na terenie województwa dolnośląskiego [GRATIS !] 

Wszystko bez jakichkolwiek ograniczeń! 

 
Ten zestaw polecamy na imprezy w których uczestniczą dzieci starsze i młodsze, ponieważ każde znajdzie 

atrakcje odpowiednie dla swojej grupy wiekowej. A dodatkowe słodkie przysmaki dla dzieci i dorosłych 
uzupełnią imprezę. 
Zestaw uzupełniony o pneumatyczną arenę w stylu rzymskiego Coloseum - emocje gwarantowane! 

  

Widok szczęśliwych dzieci gwarantowany! 
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Zestaw firmowy premium sport extra 

 
Zestaw firmowy premium sport extra zawiera: 

 Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn”  

 Suchy basen „Karaiby”  

 Zamek do skakania „Merlin”  

 „Słodkości dla naszych gości” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn  

 Gladiator Coloseum Arena  

 Tor Bungee - Run 

cena: 9200,00 zł netto + transport na terenie województwa dolnośląskiego [GRATIS !] 

Wszystko bez jakichkolwiek ograniczeń! 

 
Zestaw dla dzieci i dorosłych. Aktywna rozrywka połączona z rywalizajcą sportową, a na dodatek dawka energii 
w postaci 5 kolorowej waty+popcorn bez limitu porcji. 
Zestaw tylko na najlepsze imprezy. 

Widok szczęśliwych dzieci gwarantowany! 
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Zestaw Max 

 
Zestaw MAX zawiera: 

 Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn”  

 Suchy basen „Karaiby”  

 Zamek do skakania „Merlin”  

 „Słodkości dla naszych gości” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn  

 Gladiator Coloseum Arena  

 Tor Bungee - Run  

 Zjeżdżalnia „Delfin połykacz”  

 Animacje - Szczęśliwe przedszkole - wersja Standard 

cena: 13 800,00 zł netto + transport na terenie województwa dolnośląskiego [GRATIS !] 

Pełnia szczęścia – wszystko bez jakichkolwiek ograniczeń! 
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Zestaw Gold ALL Inclusive 

 
Zestaw Gold ALL Inclusive zawiera: 

 Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn”  

 Suchy basen „Karaiby”  

 Zamek do skakania „Merlin”  

 „Wata cukrowa + popcorn” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn  

 Gladiator Coloseum Arena  

 Tor Bungee - Run  

 Zjeżdżalnia „Delfin połykacz”  

 Animacje - Szczęśliwe przedszkole - wersja Premium  

 Suchy basen „Tygrysek”  

 „Gigantyczne piłkarzyki”  

 Super koszykówka  

 Dla Dorosłych - Strzelnica Snajper 

cena: 21 400,00 zł netto + transport na terenie województwa dolnośląskiego [GRATIS !] 
 

Zestaw na największe imprezy, jest ogromny i bardzo urozmaicony. 
 

Absolutnie żadnych ograniczeń! 
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Upusty i rabaty - warto zamawiać dmuchańce, zamki dmuchane, zjeżdżalnie dmuchane i inne 

atrakcje w Happy Day System 

 
1. Ceny na dni powszednie od poniedziałku do czwartku - 10% (nie dotyczy okresu od 15.V do 15.VI oraz 

od 1.XII do 1.I). 

2. Dodatkowy rabat 200 zł netto, dla zamówień od kwoty 4700 zł, przy wpłacie całej uzgodnionej 

zapłaty do 14 dni przed imprezą. 
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Cennik urządzeń i atrakcji z oferty Happy Day System 

 
Ceny za wynajem urządzeń na jeden dzień (do 8 godzin i maksymalnie do godziny 21:00) wraz z obsługą w 
piątki, soboty i niedziele.  

Nazwa urządzenia cena netto 
1 Animacje „Szczęśliwe Przedszkole” wersja – Basic 

Zestaw zawiera: animacje, malowanie buzi, gry, konkursy rekreacyjne i sportowe, zajęcia i 

konkursy sportowe, nagłośnienie. 
2200 zł 

2 Animacje „Szczęśliwe Przedszkole” wersja – Standard 

Zestaw zawiera: Animacje wersja Basic + 3-osobowe spodnie, worki do skakania, kacze 

stopy, karaoke, taśmy do biegania, maszyna do baniek (robi około 6 tysięcy baniek na 

godzinę) 

2700 zł 

3 Animacje „Szczęśliwe Przedszkole” wersja – Premium 

Zestaw zawiera: Animacje wersja Basic + Animacje wersja Standard + Plac zabaw Aktiv 

Center JUNGLE + Mega Rzutki DART + konkurs karaoke + Bramka Celnościowa + Rury 

do skakania 

4500 zł 

4 Mikołaj + dwa Elfy 2000 zł 

5 Zjeżdżalnia z torem przeszkód Delfin Połykacz 1900 zł 

6 Zjeżdżalnia Gigant Alladyn 1900 zł 

7 Zjeżdżalnia Średnia Smerfy 1600 zł 

8 Gigantyczne piłkarzyki – zestaw do konkurencji 1800 zł 

9 Ścianka wspinaczkowa 1900 zł 

10 Plac zabaw - Aktiv Center JUNGLE 1600 zł 

11 Suchy basen Karaiby – ok. 10 tysięcy piłek 1600 zł 

12 Suchy basen Tygrysek – ok. 5 tysięcy piłek 1300 zł 

13 Gladiator Coloseum Arena – zestaw do konkurencji 1500 zł 

14 Zamek Merlin – zamek dmuchany do skakania 1200 zł 

15 Wata cukrowa + popcorn 
Zestaw gastronomiczny 

Zawiera: 5 kolorową 4 smakową watę cukrową + popcorn z Ekwadoru bez limitów porcji. 
1700 zł 

16 Turniej Sumo – zestaw do konkurencji 1500 zł 

17 Tor Bungee – Run – zestaw do konkurencji 1300 zł 

18 Super koszykówka – zestaw do konkurencji 1100 zł 

19 Mega Rzutki DART – zestaw do konkurencji 1000 zł 

20 Bramka Celnościowa – zestaw do konkurencji 1000 zł 

21 Rury do skakania – zestaw do konkurencji 1000 zł 

22 3-osobowe spodnie – zestaw do konkurencji, 2 szt. 500 zł 

23 Kacze stopy – zestaw do konkurencji, 2 pary. 500 zł 

24 Taśmy do biegania – zestaw do konkurencji, 2 szt. 500 zł 

25 Worki do skakania – zestaw do konkurencji, 4 szt. 500 zł 

26 Dla Dorosłych - Strzelnica Snajper  1600 zł 

27 Tor łuczniczy 1500 zł 

28 Auto terenowe dla dzieci Jeep – do 5 godz. ciągłej pracy 900 zł 

29 Trampolina Gigant – 5 metrów średnicy 1200 zł 

30 Malowanie buzi – specjalnie atestowane farby 900 zł 

31 Żywe maskotki – z bajki o Kubusiu Puchatku: Prosiaczek i Kłapouchy – 4 x 1 godz. 1500 zł 

Stawka VAT wynosi 23% 
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Zestawy promocyjne 
 

Nazwa i zawartość zestawu cena netto 
z01 Zestaw Firmowy 

Zawiera: 
Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn” , Suchy basen „Karaiby” , Zamek do skakania „Merlin”. 

 

4700 zł 

z02 Zestaw Firmowy Plus 

Zawiera: 
Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn” , Suchy basen „Karaiby” , Plac zabaw Aktiv Center JUNGLE. 

 

5100 zł 

z03 Zestaw Firmowy Premium 

Zawiera: 
Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn” , Suchy basen „Karaiby” , Zamek do skakania „Merlin”, „Wata cukrowa + 

popcorn” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn. 

 

6400 zł 

z04 Zestaw Firmowy Premium Sport 

Zawiera: 
Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn” , Suchy basen „Karaiby” , Zamek do skakania „Merlin”, „Wata cukrowa + 

popcorn” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn, Gladiator Coloseum Arena. 

 

7900 zł 

z05 Zestaw Firmowy Premium Sport Extra 

Zawiera: 
Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn” , Suchy basen „Karaiby” , Zamek do skakania „Merlin”, „Wata cukrowa + 

popcorn” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn, Gladiator Coloseum Arena, Tor Bungee – Run. 

 

9200 zł 

z06 Zestaw Max 

Zawiera: 
Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn” , Suchy basen „Karaiby” , Zamek do skakania „Merlin”, „Wata cukrowa + 

popcorn” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn, Gladiator Coloseum Arena, Tor Bungee – Run, 

Zjeżdżalnia „Delfin połykacz”, Animacje - Szczęśliwe przedszkole - wersja Standard. 

 

13800 zł 

z07 Zestaw Gold All Inclusive  

Zawiera: 
Zjeżdżalnia „Gigant Alladyn” , Suchy basen „Karaiby” , Zamek do skakania „Merlin”, „Wata cukrowa + 

popcorn” – pięciokolorowa i smakowa wata + popcorn, Gladiator Coloseum Arena, Tor Bungee – Run, 
Zjeżdżalnia „Delfin połykacz”, Animacje - Szczęśliwe przedszkole - wersja Premium, Suchy basen 

„Tygrysek”, „Gigantyczne piłkarzyki”, Ścianka wspinaczkowa, Dla Dorosłych - Strzelnica Snajper. 

 

21400 zł 

Stawka VAT wynosi 23% 

Transport GRATIS na terenie województwa dolnośląskiego 

dotyczy zestawów promocyjnych oraz wszelkich zamówień na sumę od 4700 zł netto. 
Pozostałe 2,00 zł x 1 km liczone w jedną stronę. 

Warunki zamówienia 

O przyjęciu zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń, zwrot podpisanej i podbitej umowy oraz wpłata zadatku w 
wysokości 40% sumy zamówienia na konto, reszta w dniu imprezy. 
To wszystko gwarantuje wykonanie usługi.  
 
Zamawiający zapewnia: 
- odpowiedniej wielkości czysty plac, 
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- dostęp do energii elektrycznej o odpowiedniej mocy. Nie dalej jak 50 metrów od urządzeń. 
 

W przypadku rezygnacji z usługi w ciągu 30 dni przed imprezą zadatek nie podlega zwrotowi (koszty 
rezerwacji). 
W przypadku zerwania umowy w dniu imprezy Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty należności zgodnie z 
podpisaną umową. 
Złe warunki atmosferyczne, brak odpowiedniego miejsca do ustawienia atrakcji, brak frekwencji uczestników 
oraz brak energii elektrycznej nie są podstawą do odstąpienia od umowy. 
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Kontakt z Happy Day System 

 

 

F.H.U. Happy Day System 
Usługi rekreacyjne i rozrywkowe 

 

Dariusz Wyroda 

ul. Armii Krajowej 25/28 

58-150 Strzegom 

woj. dolnośląskie 

 

tel. kom.: 604 639 031 

 

zamkidmuchane@happydaysystem.pl  
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