
UL. KMINKOWA 6, GDAŃSK



A czym charakteryzują się super Rodzicki?

Proste! Tym, że oczekują od Belfrów 
jeszcze więcej klasóweczeq :D

Po czym poznać najlepszych Belfrów?

Ano po tym, że serwują swoim klasom 
systematyczne klasóweczqi. I to na potęgę!



A jak klasówQi to ambitnie, wesoło, bez 
ocen... no i koniecznie w super miejscu 

i ekipą!

Zapraszamy od września do czerwca, 
poniedziałku do piątku na nasz całoroczny, 

zadaszony, ogrzewany obiekt

Gdańsk Karczemki
ul. Kminkowa 6

 100 m od Pozytywnej Szkoły Podstawowej



Godziny serwowania 

KlasóweczQa nr 1       09:00-11:00

KlasóweczQa nr 2       11:30-13:30

Poniedziałek - Piątek



UL. KMINKOWA 6, GDAŃSK

terenowa gra integracyjna 

liczba
qumpli 

koszt
1 uczestnika 

czas trwania

opcje dodatkowe

100 zł/grupa

100 zł/grupa

GRATIS

1,5 - 2 godziny

Dmuchany zamek

Bitwa wodna (100 balonów)

Kącik kawowy dla opiekunów

20 i więcej 25 zł

30 zł19 i mniej

* Wymagana umiejętność   
czytania, pisania

Terenowa gra dla 
zespołu klasowego 
wymagająca sprytu, 
wiedzy, ale przede 

wszystkim współpracy.

ZmierZmierzcie się z ambitnymi 
zadaniami przygotowanymi 
przez Qumpli, zapełnijcie 
całą tablicę słownikowymi 
wyrazami i rozbijcie bank 

zdobywając gazylion 
punktów!
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Aktywna gra terenowa 
wymagająca współpracy 

i organizacji działań 
w grupach.

Wcielcie się w Wcielcie się w rolę 
detektywów. Zaplanujcie 

strategię działania. 
Wykorzystajcie 

indywidualne, silne strony 
członków zespołu i jak 
najszybciej odnajdźcie, 

zapamiętajcie i odgadnijcie zapamiętajcie i odgadnijcie 
portrety poszukiwanych 

osób. 
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* Wymagana umiejętność   
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Terenowa gra planszowa 
o mocno integracyjnym 

charakterze.

PPodejmijcie wyzwanie 
przejścia całej gry zarówno 
na planszy jak i w terenie. 
Odnajdujcie przepustki do 
kolejnych rzutów mega 
kostką.  Wykonujcie 

teamworkowe zadania 
i wyzi wyzwania przemierzając 
kolejne pola planszy od 

startu do mety.      



UL. KMINKOWA 6, GDAŃSK

AKTYWNA ZAJAWKA KLASOWA 

liczba
qumpli 

koszt
1 uczestnika 

czas trwania

opcje dodatkowe

100 zł/grupa

100 zł/grupa

GRATIS

1,5 - 2 godziny

Dmuchany zamek

Bitwa wodna (100 balonów)

Kącik kawowy dla opiekunów

20 i więcej 30 zł

35 zł19 i mniej

* Dla klas 1-8 SP

Aktywna gra przy użyciu 
wyrzutni NERF na 
obszernej arenie 
z przeszkodami 

i skrytkami.

RRozgrywki w formie 
drużynowej i indywidualnej 
przy użyciu specjalnych 

wyrzutni na miękkie lotki. 
Wykażcie się sprytem, 

sprawnością i celnością. 
Czerpcie wiadrami frajdę 

z gry nie zapominając przy z gry nie zapominając przy 
tym o zasadach Fair Play!     
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Atrakcyjne rozgrywki 
przypominające paintball 

z wykorzystaniem 
specjalnych łuków i strzał 
z miękkimi końcówkami.

PrPrzejdźcie szybkie szkolenie 
zyskując skilla sprawnego 
łucznika. Przyodziejcie 

specjalne maski, zdobądźcie 
łuki, strzały i ruszcie na 

arene bawić się do upadłego 
podczas drużynowych jak 

i indywiduali indywidualnych rozgrywek.    
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* Dla klas 3-8 SP
* W miesiącach czerwiec 
   i wrzesień

Zajawkowe ślizgi i triki 
na specjalnym torze 
wodnym przy użyciu 

desek skimboardowych.
 

TTakiej atrakcji w naszych 
okolicach jeszcze nie było! 
Weźcie sprawy... i deski w 
swoje ręce. Skupcie uwagę 

podczas szkolenia ze 
ślizgów na skimie, bo 
będzie strasznie... 

ffajnie, wesoło i mokro :D      
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Tchoukball, Intercross, 
Dodgball, Ultimate. 

Trudno wymówić, a co 
dopiero zagrać? 

 
Świat sportów Świat sportów zespołowych 

nie kończy się na grach 
znanych z lekcji WF. 

Pokażcie nam, że jesteście 
głodni nowych wyzwań. 
Zdradzimy Wam tajniki 
gier uwielbiagier uwielbianych za 

oceanem wspólnie bawiąc 
się w najlepsze!       



kontakt@qumple.pl
Wiecie co robić!


