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OFERTA PAINTBALL + PARK LINOWY 
PAKIET II - Rozgrywka paintballowa, przejścia linowe 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, Park linowy FastPark 
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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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Przejście tras parku linowego 

 

POCZUJ ADRENALINĘ 

Stoisz na podeście około 7 metrów nad ziemią wyposażony w kask 

oraz uprząż przyczepioną do metalowej linki. Dokładnie analizujesz 

każdy następny krok. W tle słychać głosy „dasz radę!”, myślisz więc 

sobie „dam radę!” i idziesz dalej. W końcu dochodzisz do podestu, 

przepinasz zabezpieczenia, chwilka odpoczynku i kolejna 

przeszkoda. Uwieńczenie, wisienka na torcie, to co wszyscy lubią 

najbardziej – zjazd tyrolski, czyli swobodny zjazd przez około 80 

metrów, będąc jednocześnie ponad 10 metrów nad ziemią! 

Ogromne emocje, moc adrenaliny i duża satysfakcja „dałem radę!”. 

WYBIERZ TRASĘ DLA SIEBIE 

Na wieczory kawalerskie polecamy: 

Trasę średnią, która składa się z 15 atrakcji, znajdujące się na 

wysokości od 6 do 12 metrów. Wśród nich makarony, szachownica, 

palisady. Trasa średnia kończy się zjazdem tyrolskim o długości 80 

metrów.  

 

Trasę wysoką, która składa się z 14 atrakcji rozmieszczonych na 

wysokości od 8 do 14 metrów. Na trasie znajdują się takie atrakcje 

jak: korale, skok tarzana, moty dwu linowe. Uwieńczeniem trasy 

wysokiej jest zjazd tyrolski o długości 110 metrów. Cena trasy 

wysokiej  

 

Przejścia parku linowego trwają maksymalnie do 1,5 godziny dla 

grupy około 20 osobowej. 

 



 

„FASTQUAD” Krzysztof Giro 
Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 26, NIP 966-177-38-09 

tel. 883 155 155, kontakt@fastpaintball.pl, http://fastpaintball.pl/  
     Należymy do grupy fast-team.pl 

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? 

PARK LINOWY 

FASTPARK 

UL. SZOSA KNYSZYŃSKA 21 

15-694 FASTY 

 

PAINTBALL 

FASTPAINTBALL 

UL. ŻÓŁTKI-KOLONIA 40 

16-070 ŻÓŁTKI-KOLONIA 
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Cennik 

Rozgrywka paintballowa + przejścia linowe + ognisko - grupa minimum 8 osób 

79PLN/osoba* 

*uwaga: nie zapewniamy transportu Park Linowy – Pole Paintballowe Dzikie 

Wykupując pakiet 79 każdy uczestnik gry w paintball otrzymuje 50% amunicji gratis  

Razem do wystrzelania jest aż 300 sztuk amunicji! 

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 przejścia parku linowego wynosi maksymalnie 1,5 godziny dla grupy 20 osobowej 

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 

REZERWACJE  

883 155 155  

KONTAKT@FASTPAINTBALL.PL 


