
IMPREZY INTEGRACYJNE • EVENTY FIRMOWE 
PIKNIKI BEZPIECZEŃSTWA

OFERTA 2023



IMPREZY INTEGRACYJNE 
EVENTY FIRMOWE • PIKNIKI BEZPIECZEŃSTWA

O NAS

Zakręceni to firma specjalizująca się w imprezach plenerowych. Zajmu-
jemy się obsługą pikników i festynów, wyjazdów integracyjnych, spotkań 
edukacyjnych oraz innych akcji promocyjnych.

Mając ponad 15-letnie doświadczenie pracy w branży plenerowo-roz-
rywkowej naszych pracowników, jesteśmy gotowi służyć Państwu naszą 
ofertą:
• Na początek proponujemy skorzystać z naszych dwóch symulatorów 

– dachowania i zderzenia, które w bezpieczny sposób przypomną, 
dlaczego obowiązek zapinania pasów nie powinien być lekceważony 
przez nikogo.

• Następnie możecie zmierzyć się z czasem lub z… grawitacją! Za po-
mocą refleksomierza sprawdzicie swój refleks i spostrzegawczość, 
dzięki pit stopowi dowiecie się, ile czasu zajmie Wam zmiana koła 
w samochodzie, a nasza waga przeciążeniowa zaskoczy wyświetlo-
nym wynikiem.

• Na koniec nałóżcie jedne z naszych gogli, by przenieść się do rzeczywi-
stości widzianej oczami pijanego, odurzonego narkotykami lub zwyczaj-
nie przemęczonego człowieka. Dzięki temu będziecie mogli dostrzec, 
jak bardzo taka wizja różni się od tej widzianej „na trzeźwo”.

Nasze urządzenia posiadają niezbędne atesty i są całkowicie bezpieczne. 
Cechuje je wysoka jakość i ładna stylistyka. Obsługuje je wyspecjalizo-
wana i zawsze uśmiechnięta kadra instruktorów. Profesjonalne i rzetelne 
podejście do Klienta to nadrzędny cel naszej działalności.

Zapraszamy do współpracy!
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SYMULATOR DACHOWANIA

Symulator dachowania to jedno z najciekaw-
szych, a zarazem najbardziej popularnych 
urządzeń z naszej oferty.

Dachowanie to przeżycie, którego nikomu nie 
życzymy… chyba że w naszym symulatorze! 
Dzięki niemu przekonacie się na własnej skó-
rze, jak na taką sytuację reaguje wasze ciało 
i co dzieje się z samochodem podczas dacho-
wania. Uzmysłowicie sobie również dlaczego 
warto chować różne przedmioty do bagażnika 
i schowka, a nie trzymać je na siedzeniu obok.

Po wejściu do auta zapinacie pasy – jeśli zro-
biliście to poprawnie (spokojnie, sprawdzimy 
to), zamykamy za wami drzwi. Wtedy symula-
tor zaczyna koziołkować, obracając się wokół własnej osi ok. 6 razy w ciągu minuty. Nie ma 
się czego bać! Instruktor w każdej chwili może zatrzymać urządzenie. Z symulatora mogą 
jednocześnie korzystać maksymalnie 2 osoby.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 240 cm, szer. 185 cm 

(szer. po rozłożeniu 275 cm), dł. 430 cm

Liczba uczestników: 1-2 osoby

Przepustowość: 1 lub 2 osoby/ 2-3 min

Przeznaczenie: młodzież, dorośli (min. 150 cm wzrostu)

Zasilanie: 230V/ 2,2 KW (zwykłe gniazdko)

Rodzaj podłoża: utwardzona, równa nawierzchnia

Czas rozstawienia: 30 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 2000 zł brutto/8h + koszt obsługi
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SYMULATOR ZDERZENIA

Symulator zderzenia to urządzenie, które w formie zabawy umożliwia sprawdzenie, czym tak 
naprawdę dla kierowcy i pasażera jest przeżycie „stłuczki”. Znajdując się w przytulnym wnę-
trzu samochodu, czujemy się bezpiecznie i z nonszalancją podchodzimy do wymogu zapinania 
pasów. 8 km/h na naszym symulatorze zderzeń pozostawi w waszej świadomości niezatarty 
ślad w pamięci.

Symulacja zderzenia, nawet przy tak małej prędkości pozwala uświadomić sobie, jak na kie-
rowcę i pasażera zadziała siła uderzenia. Po takich doznaniach już nigdy nie zapomnicie za-
piąć pasów w swoim samochodzie. Gwarantujemy wam przednią zabawę pod czujnym okiem 
specjalistów – sprawdzimy, czy dobrze zapięliście pasy i będziemy kontrolować bezpieczeń-
stwo przebiegu symulacji.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 210 cm, szer. 70 cm, dł. 420 cm

Liczba uczestników: 1 osoba

Przepustowość: 1 osoba/ 2-3 min

Przeznaczenie: młodzież (od 16 roku życia), 

dorośli (min. 150 cm wzrostu)

Zasilanie: nie dotyczy

Rodzaj podłoża: utwardzona, równa nawierzchnia

Czas rozstawienia: 30 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 1200 zł brutto/8h
+ koszt obsługi
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REFLEKSOMIERZ

Z pewnością nie jest Wam obca gra w wesołym 
miasteczku, w której zadaniem było uderzenie 
młotkiem jak najwięcej razy wynurzających się 
z dziur świstaków. Dokładnie tak samo działa re-
fleksomierz, ale zamiast uroczych gryzoni mamy 
12 czerwonych przycisków rozmieszczonych pio-
nowo. Dzięki temu sprawdzicie refleks (urządze-
nie pokazuje średni czas między naciśnięciami), 
koncentrację i spostrzegawczość – w końcu ni-
gdy nie wiadomo, z której strony na drogę wbieg- 
nie roztargniony pieszy.

Istnieje możliwość ustawienia czasu gry (od 30 
sekund do 3 minut) i naświetlania przycisku (od 
0,5 do 5 sekund). Za dodatkową opłatą na życze-
nie klienta możemy umieścić na urządzeniu sper-
sonalizowaną ściankę z logotypem firmy lub tłem 
tematycznym.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 200 cm, szer. 125 cm, 

dł. po rozłożeniu 150 cm

Liczba uczestników: 1 osoba

Przepustowość: 1 osoba/ 1-2 min

Przeznaczenie: młodzież, dorośli 

(min. 140 cm wzrostu)

Zasilanie: 230V zasilacz wtyczkowy 12V 3A

Rodzaj podłoża: utwardzona, równa nawierzchnia

Czas rozstawienia: 15 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 1200 zł brutto/8h+ koszt obsługi
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REFLEKSOMIERZ DLA DZIECI

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 175 cm, szer. 100 cm,

dł. po rozłożeniu 150 cm

Liczba uczestników: 1 osoba

Przepustowość: 1 osoba/ 1-2 min

Przeznaczenie: dzieci (min. 120 cm wzrostu)

Zasilanie: 230V zasilacz wtyczkowy 12V 3A

Rodzaj podłoża: utwardzona, równa nawierzchnia

Czas rozstawienia: 15 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 1100 zł brutto/8h + koszt obsługi

A może by tak zorganizować konkurs na 
szybszy refleks – dorośli kontra dzieciaki? 

Jeśli na organizowanej imprezie pojawią 
się młodsi uczestnicy, warto zapewnić roz-
rywkę również im – refleksomierz dla dzie-
ci jest przystosowany do wzrostu niższych 
uczestników zabawy (od 120 cm) i, podobnie 
jak jego większa wersja, posiada możliwość 
ustawienia czasu gry (od 30 sekund do 3 mi-
nut) oraz naświetlania przycisku (od 0,5 do 
5 sekund). 
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KOMORA DYMOWA

Obecność w zadymionym pomieszczeniu 
jest bardzo stresującym i niebezpiecz-
nym przeżyciem – nic nie widać, a wy-
dostać się trzeba jak najszybciej, bo dym 
gryzie w płuca i coraz trudniej o oddech... 
Spokojnie! Dym w naszej komorze jest 
bezwonny i nieszkodliwy, więc uczestni-
cy zabawy „akcja-ewakuacja” mogą bez-
piecznie sprawdzić, jak szybko uda im się 
odnaleźć ustalony przedmiot i wydostać 
z komory. 

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 350 cm, szer. 320 cm, dł. 620 cm

Liczba uczestników: 1-4 osoby

Przepustowość: 1-4 osoby/3-4 minuty

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

Zasilanie: 230V/2KW (zwykłe gniazdko)

Rodzaj podłoża: utwardzona, równa nawierzchnia

Czas rozstawienia: 30 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 1600 zł brutto/ 8h 
+ koszt obsługi#NOWOŚĆ
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SYMULATOR AIRBAGU

O obecności (i ważnej roli) poduszek powietrznych 
w aucie wie każdy kierowca, ale ilu z nas miało 
okazję widzieć airbaga w momencie jej wystrzału? 
Dzięki naszemu urządzeniu uczestnicy imprezy będą 
mieć okazję zobaczyć z bliska wystrzeloną z pręd-
kością 320 km/h poduszkę, a także dowiedzieć się, 
jak (w połączeniu z prawidłową pozycją i zapiętymi 
pasami) to urządzenie może uratować nam życie.

Istnieje możliwość wystrzeliwania poduszki przez 
uczestników. Wystrzelone poduszki są rozdawane 
chętnym uczestnikom na pamiątkę.

czyli wystrzału poduszki powietrznej

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 150 cm, szer. 80 cm, dł. 80 cm

Liczba uczestników: bez ograniczej (w zależności od terenu)

Przepustowość: 1 wystrzał/minimum 15 minut

Przeznaczenie: dzieci, młodzież, dorośli

Zasilanie: 230V/1KW (zwykłe gniazdko)

Rodzaj podłoża: bez znaczenia

Czas rozstawienia: 15 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 1500 zł* brutto/ 8h + koszt obsługi
*w cenę urządzenia wliczone jest 5 wystrzałów. 

Koszt każdego dodatkowego wystrzału wynosi 120 zł brutto

#NOWOŚĆ
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PIT STOP

Na kim nie robi wrażenia szybkość, 
z  jaką na wyścigach rajdowych wy-
mienia się koła i tankuje auto? Dzięki 
naszemu nowemu urządzeniu może-
cie poczuć się jak członkowie zespołu 
Kubicy. Za pomocą specjalnego klucza 
lub wkrętarki (i pod czujnym okiem in-
struktora) należy zmienić koło. Proste 
i nudne? Nie, jeśli obok postawimy 
identyczne urządzenie i zorganizujemy 
zawody w  zmianie koła na czas! Liczy 
się nie tylko szybkość, ale także pre-
cyzja – w końcu nie chcielibyśmy, żeby 
w trakcie jazdy koło odpadło…

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 95 cm, szer. 65 cm, dł. 85 cm

Liczba uczestników: 1-2 osoby

Przepustowość: 1 lub 2 osoby/ 5 minut

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

Zasilanie: 230V/ 1KW (zwykłe gniazdko)

Rodzaj podłoża: utwardzona, równa nawierzchnia

Czas rozstawienia: 15 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 1000 zł brutto za 2 sztuki/8h
+ koszt obsługi
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WAGA PRZECIĄŻENIOWA

Z pewnością zastanawialiście się kiedyś, ile 
ważylibyście na księżycu lub Marsie. A czy 
przyszło wam do głowy pytanie, ile ważycie 
na Ziemi… w czasie wypadku samochodo-
wego? Nasza waga przeciążeniowa pokaże, 
jaką masę przy prędkości 50 km/h przyjmuje 
człowiek lub przedmioty – telefon, torebka, 
butelka z wodą – które wielu z nas beztrosko 
kładzie luzem na siedzeniu pasażera. Wynik, 
zazwyczaj podawany w setkach lub nawet 
tysiącach kilogramów, może zszokować – od-
ważysz się zważyć?

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: wys. 9 cm, szer. 33 cm, dł. 43 cm

Liczba uczestników: 1 osoba

Przepustowość: 1 osoba/ 1 min

Przeznaczenie: dzieci, młodzież, dorośli

Zasilanie: 230V zasilacz wtyczkowy 12V 1.2A

Rodzaj podłoża: utwardzona, równa nawierzchnia

Czas rozstawienia: 15 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

CENA: 700 zł brutto/ 8h
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ALKOGOGLE I SENGOGLE

ALKOgogle to specjalne okulary, które umożliwiają trzeźwej osobie spojrzenie na świat ocza-
mi osoby pod wpływem alkoholu. Większość dorosłych Polaków wie, jak to jest być pijanym. 
Jak to jest prowadzić samochód po alkoholu – na szczęście znacznie mniej. Gdyby jednak 
przez wasze głowy przeszła myśl „przecież czuję się dobrze, mogę prowadzić”, mamy coś dla 
was – ALKOgogle! 

Dzięki tym okularom (do wyboru 
2 warianty: symulujący zakres 
0,4-0,6 promila i 0,8-1,5 promila 
alkoholu we krwi) przekonacie się, 
jak bardzo pogarsza się percepcja 
i opóźnia reakcja po alkoholu, przy 
okazji świetniej się bawiąc.

Jesteś zmęczony, ale do domu została tylko godzinka jazdy? Szkoda czasu na przerwę, praw-
da? Takie myślenie doprowadziło do niejednego wypadku. Dlatego, póki twój umysł jest 
w pełni sił i nie zaburza go wyjątkowo silne pole grawitacyjne własnego łóżka (wyczuwal-
ne już w  odległości 100 km od domu), nasze SENgogle, symulując poranne zmęczenie po 

przepracowaniu całej nocy i skrajne 
zmęczenie, uprzytomnią ci, jakie nie-
bezpieczeństwo kryje się za tą pozor-
nie niewinną decyzją, by jechać dalej 
pomimo senności.
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NARKOGOGLE

DANE TECHNICZNE WSZYSTKICH OKULARÓW:

Wymiary: teren do konkurencji ok. 20 m2

Liczba uczestników: 1 osoba/ szt.

Przepustowość: 1 osoba/ 3-5 min

Przeznaczenie: dzieci, młodzież, dorośli

Zasilanie: nie dotyczy

Rodzaj podłoża: bez znaczenia

Czas rozstawienia: 15 min

Obsługa urządzenia: 1 osoba

W czasie zabawy zaproponujemy Państwu chodzenie po linii prostej, kelnerowanie z tacą 
z kubkami pełnymi wody oraz zawody na czas czy slalom między pachołkami.

Sadzić, palić, zalegalizować… każdy na ten temat ma inną opinię, ale jeśli chodzi o pro-
wadzenie samochodu po marihuanie, wszyscy zgodnie powinniśmy powiedzieć „NIE”. Nasze 
NARKOgogle uzmysłowią wam, jak negatywny wpływ na naszą wizję i koncentrację ma ko-
nopia indyjska, i jak bardzo potrafi spowolnić reakcję w sytuacjach awaryjnych – i to bez 
konieczności zażywania jej!

1 para – 500 zł brutto*/ 8h

2 pary – 750 zł brutto*/ 8h

3 pary – 900 zł brutto*/ 8h

4 pary – 1000 zł brutto*/8h
* koszty obsługi liczone dodatkowo
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URZĄDZENIA W AKCJI



IMPREZY INTEGRACYJNE 
EVENTY FIRMOWE • PIKNIKI BEZPIECZEŃSTWA

WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Większość urządzeń wynajmujemy wraz z obsługą. Koszty obsługi są nali-
czane w zależności od liczby pracowników oraz długości imprezy.

2. Ceny wynajmu obejmują 8 godzin pracy sprzętu.
3. Obsługujemy imprezy na terenie całej Polski. Koszt transportu: 2,00 zł  

brutto za 1 km.
4. Rezerwacji terminu dokonujemy po podpisaniu umowy wstępnej oraz wpła-

cie zaliczki w  wysokości 30% całości zamówienia. Reszta kwoty płatna 
14 dni od daty wystawienia faktury.

5. Kwoty za wynajem z oferty są cenami brutto. Na podstawie Art. 113 ust. 1 
Ustawy o podatku od towarów i usług jesteśmy zwolnieni z podatku VAT.

6. Podczas korzystania ze sprzętu należy przestrzegać regulaminu urządzeń.
7. Przy wynajmie kilku atrakcji proponujemy skorzystać z naszego systemu 

rabatowego*:

1 urządzenie – cena podstawowa

2-3 urządzenia – 5% rabatu

4-5 urządzeń – 10% rabatu

6 lub więcej urządzeń – 15% rabatu

* Rabat udzielany od ceny wynajmu urządzeń (mie obejmuje kosztów trans-
portu i obsługi)
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CENNIK

Urządzenie Opis Cena brutto/8h

Symulator  
dachowania

Dzięki niemu przekonacie się na własnej 
skórze, co dzieje się z samochodem i  naszym 
ciałem podczas dachowania. 

2000 zł

Symulator  
zderzenia

Urządzenie, które w formie zabawy umożliwia 
sprawdzenie, czym tak naprawdę dla kierowcy 
i pasażera jest przeżycie „stłuczki”.

1200 zł

Refleksomierz
Dzięki temu urządzeniu sprawdzicie swój refleks 
(urządzenie pokazuje średni czas między naciśnię-
ciami), koncentrację i spostrzegawczość.

1200 zł

Refleksomierz  
dla dzieci

Urządzenie przystosowane wielkością do 
młodszych uczestników zabawy. 1100 zł

Komora  
dymowa

Czas na akcję-ewakuację – sprawdźcie, jak 
szybko uda się wam znaleźć przedmiot i wydo-
stać z zadymionej komory.

1600 zł

Symulator 
Airbagu

Dzięki temu urządzeniu uczestnicy imprezy zo-
baczą z bliska wystrzał poduszki powietrznej 1500 zł

Pit stop

Za pomocą wkrętarki należy zmienić koło. 
Proste i nudne? Nie, jeśli obok postawimy 
identyczne urządzenie i zorganizujemy zawody 
w zmianie koła na czas!

1000 zł 
za 2 sztuki

Waga  
przeciążeniowa

Nietypowa waga pokazująca masę, jaką ciało 
lub przedmiot przyjmuje przy prędkości 50 
km/h. Odważysz się zważyć? 

700 zł

ALKOgogle 

Dzięki tym okularom przekonacie się, jak bar-
dzo pogarsza się percepcja i  czas reakcji po 
alkoholu. Posiadamy 2 pary: 0,4-0,6 i 0,8-1,5 
promila. 1 para – 500 zł 

2 pary – 750 zł 
3 pary – 900 zł 
4 pary – 1000 zł

SENgogle
Te okulary, stymulujące poranne zmęczenie po 
przepracowaniu całej nocy, pokażą, czemu warto 
zrobić sobie czasem przerwę. 

NARKOgogle
Narkogogle uzmysłowią wam, jak bardzo mari-
huana zmiejsza koncentrację i spowolnia reak-
cję w sytuacjach awaryjnych.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

JAKUB JAŚNIEWICZ

ZAKRĘCENI – SYMULATORY NA IMPREZY
ul. Liniowa 26, 94-232 Łódź

+48 503 693 693 | biuro@symulatorynaimprezy.pl

www.symulatorynaimprezy.pl


