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OFERTA PAINTBALL 
PAKIET I - Rozgrywka paintballowa wraz z ogniskiem 

FASTPAINTBALL W LICZBACH 

 dwa pola do gry, w jednym miejscu - 15 000m2 oraz 2 000m2 

 4 niezależne miejsca ogniskowe z wiatkami 

 12 lat doświadczenia 

 naszymi mundurami wojskowymi można by ubrać 250-ciu żołnierzy  

 posiadamy 70 kompletów karabinków paintballowych 

 rocznie nasi klienci, wystrzeliwują ponad 1 000 000 kulek paintballowych 

 

Kontakt: Mateusz Pogorzelski 

  tel. 883 155 155 

  e-mail: kontakt@fastpaintball.pl  

 

 

 

Miejsce imprezy: Pole paintballowe Dzikie 
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Rozgrywka paintballowa 

TAK GRAMY 

Wyobraź sobie: Ubrany w kombinezon wojskowy wychodzisz na 

poligon. W ręku trzymasz broń z amunicją. Rozlega się syrena, 

pozostali uczestnicy rozbiegają się. Biegniesz, aby się ukryć, słysząc 

trzask pękających pod butami patyków. Dobiegasz do sterty opon. 

Wsłuchujesz się w świst przelatującej nad głową amunicji. 

Przyklejasz się do przeszkody aby uniknąć postrzału, nie słyszysz nic 

oprócz gwałtownego bicia serca. Po przeciwnej stronie zauważasz 

wroga, zaczynasz mierzyć. Celujesz. Naciskasz na spust – pada 

strzał. Dobrze, że to tylko zabawa… 

 

NASZ SPRZĘT 

Dysponując dwoma polami paintballowymi: pierwsze - o 

powierzchni 15 000m2, drugie - 2000 m2, 70 kompletami markerów 

paintballowych, 250 mundurami oraz wojskowymi środkami 

pozoracji pola, FastPaintball potrafi przygotować warunki do nie  

lada jatki, w której będziesz mógł wykazać się intelektem, sprytem 

oraz równie ważną w tej materii umiejętnością współpracy. Dzięki 

profesjonalnej obsłudze i sprawnej pomocy technicznej, 

zapewniającej bezpieczeństwo i komfort wszystkim uczestnikom 

zabawy, z łatwością wkomponujesz się w koszarowe realia i 

zawalczysz o niejedną powtórkę. 

A zatem marker w dłoń! 

 

PAKIET STARTOWY 

Uczestnikom zapewniamy 

• mundur wojskowy  

• maskę ochronną 

• marker Tippmann FT12 lub 98,  

• 200 sztuk amunicji,  

• rękawice ochronne,  

• szkolenie BHP i sędziego 

• czas gry bez limitu 
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Ognisko 

Po emocjonującej grze, czas na zasłużony odpoczynek! 

Proponujemy organizację ogniska na terenie pola paintballowego. 

W ramach ogniska zapewniamy: 

 wiatę z daszkiem 

 miejsce ogniskowe 

 drewno na okres 3 godzin 

 kijki do kiełbasek 

 na życzenie również grill 

 uwaga: nie zapewniamy prowiantu 

 

 

 

 

Gdzie gramy? 

FASTPAINTBALL 

UL. ŻÓŁTKI-KOLONIA 40 

16-070 ŻÓŁTKI-KOLONIA 
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Cennik 

Rozgrywka paintballowa - grupa minimum 8 osób 

60PLN/osoba 

Dodatkowa amunicja 

 100 kul – 10PLN 

 500 kul – 45PLN 

 2000 kul – 180PLN 

 

Ognisko 

 GRATIS udostępniamy miejsce ogniskowe, wiatę z daszkiem, kijki do ogniska oraz drewno* 
*zapas drewna na 3 godziny 

*dodatkowe drewno 100PLN 

 
Średni przybliżony czas trwania rozgrywki paintballowej wynosi około: 

Grupa 10 - 19 osób – około 2 godziny zegarowe 

Grupa 20 - 29 osób – około 2,5 godziny zegarowe 

Grupa 30 – 39 osób – około 3,5 godziny zegarowe

REZERWACJE  

883 155 155  

KONTAKT@FASTPAINTBALL.PL 


