
Oferta dla szkół i przedszkoli.
Aktywność fizyczna



Nadaj nauce koloru i radości
- wybierz Candy Park!

Opuść szkolne mury i zorganizuj niestandardową lekcję wychowania 
fizycznego na dmuchańcach lub spotkanie integracyjne polegające 

na dobrej zabawie.

Na każdego opiekuna czekają kawa lub herbata 
oraz ciastko gratis!



Wyobraźcie sobie 2000 m2 
wypełnionych gigantycznymi 
kolorowymi dmuchańcami, takimi jak:

• 2 giga-tory przeszkód
• mega-labirynt
• basen z kuleczkami
• 8 metrowa zjeżdżalnia
• strefa dla najmłodszych
• boisko
• zakręcona karuzela!

Do tego dodajmy kawiarnię Candy Cafe  
z wyśmienitą kawą, ogromnym wyborem pysznych ciast, 
lodami rzemieślniczymi i domowej roboty cukierkami.

candypark.pl



candypark.pl

to niesamowite miejsce
na rozrywkowej mapie

województwa łódzkiego, które 
dostarczy wszystkim uczestnikom 

niezapomnianych emocji. 



Giga-zjeżdżalnia

Zjeżdżalnia
Połykacz

Basen 
z piłeczkami

Strefa
dla najmłodszych

Zakręcona
karuzela

Dwa tory przeszkód

Boisko

Giga-labirynt

Candy Park zapewnia atrakcje, jakich jeszcze nie było! 
Pozwól dzieciom przenieść się w zupełnie nową rzeczywistość zabawy. 

Doskonałą rozrywkę dla dzieci gwarantują kolorowe atrakcje sięgające ponad 
8 metrów wysokości, a długości nawet 19 metrów!



Gigantyczny Park Dmuchańców Candy Park
w całości znajduje się pod dachem,dzięki 

czemu zabawa może trwać cały rok, 
bez względu na pogodę! 

Sprawdź godziny otwarcia:

https://candypark.pl/


Candy Park to miejsce, gdzie wszystkie dzieci 
mają okazję rozwijać aktywność fizyczną w 
ulubiony sposób - dobrze się bawiąc! 

Stawiamy na aktywne spędzanie czasu, zabawa 
w Candy Park pozytywnie wpływa na rozwój 
mięśni, kształtowanie postawy i poprawia 
koordynację całego ciała.

Cena: 15 zł* za dziecko
*oferta dla grup przedszkolnych i szkolnych, 
obowiązuje od śr. do pt.

Sport
przez zabawę

candypark.pl



Jakie korzyści daje  
dzieciom zabawa  
w Candy Parku?

Sport to zdrowie
• Kształtuje prawidłową postawę

• Pomaga zwalczać otyłość

• Poprawia i buduje kondycję

• Wpływa na budowę i rozwój mięśni

Kochamy dobrą zabawę
• Poprawia samoocenę i poczucie własnej wartości

• Wpływa na rozwój zdolności interpersonalnych

• Pomaga rozładować stres i napięcie

• Daje poczucie wolności i szczęścia

candypark.pl



Candy Park to park rozrywki 
gwarantujący doskonałą zabawę na 
gigantycznych dmuchanych atrakcjach! 

To idealne miejsce by spędzić aktywne  
i pełne radości chwile!







Candy Park zlokalizowany jest 
na terenie Miasta Mody PTAK, 
u zbiegu autostrady A1  
z drogą ekspresową S8. 

Do dyspozycji naszych Gości pozostaje 
ogromny parking, na którym zaparkować 
mogą zarówno autokary, jak i auta 
osobowe.

Adres: 
ul. Żeromskiego 6, 
95-030 Rzgów
Budynek przy Ptak Outlet.

candypark.pl
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Zobacz video
Wymagane połączenie z internetem.

https://candypark.pl/prezentacja/video-candypark960x720px.mp4


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Candy Park 
dostępną na stronie internetowej www.candypark.pl, 

w razie wszelkich pytań zapraszamy  
do kontaktu:

biuro@candypark.pl

Do zobaczenia w Candy Park!
Oferta zawarta w prezentacji jest ważna do odwołania. Oferta w całości lub fragmentach i informacje w niej zawarte, a także przedstawione pomysły i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich  

i prawach pokrewnych są własnością Profex Sp. z o.o. Outlet Sp. Komandytowo Akcyjna Oferta ani żadna z jej części nie możebyć w żaden sposób kopiowana ani powielana bez uprzedniej zgody  
Profex Sp. z o.o. Outlet Sp. Komandytowo Akcyjna, która zachowuje właśność wszystkich wstępnych prac projektowych oraz koncepcji, pomysłów i rozwiązanań zawartych w prezentacji.

518 621 121


