
PARK TRAMPOLIN
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ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14
+48 690 942 900

glogow@jumpplanet.pl 
www.jumpplanet.pl 

OFERTA
DLA SZKÓŁ, 
PRZEDSZKOLI 
ORAZ KLUBÓW 
SPORTOWYCH



- Rozgrzewkę 
- Ćwiczenia w formie skoków na trampolinach 
- Naukę figur akrobatycznych 
- Ćwiczenia wzmacniające kondycję 
- Ćwiczenia usprawniające motorykę i równowagę ciała
- Grę w koszykówkę na trampolinach 
- Szaloną zabawę w basenie z gąbkami, na torze ninja
  oraz na ściance wspinaczkowej 

Trenerzy
Jump Planet 
organizują: 

PARK TRAMPOLIN
Jump Planet Głogów



15 zł od osoby dla grupy 
powyżej 30 osób

28 zł za 2 godziny od osoby 
dla grupy powyżej 30 osób 
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17 zł od osoby dla
grupy do 30 osób 

34 zł za 2 godziny od osoby 
dla grupy poniżej 30 osób

Skarpetki antypoślizgowe wymagane 
dla bezpiecznej zabawy za 7 zł

(tylko dla grup zorganizowanych powyżej  
10 osób, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00) 

Zajęcia W-Fu
dla JUMPekip  
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Opiekun grupy wchodzi za darmo

Zajęcia prowadzone są przez
trenerów Jump Planet Głogów



JUMP&ROLL
WROTKARNIA
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- Dla grupy powyżej 15 osób koszt 12 zł za godzinę
- Dla grupy poniżej 15 osób koszt 15 zł za godzinę
- wypożyczenie sprzętu nie obejmuje cen za wejście

  koszt wypożyczenia sprzętu: 
- 8 zł (kask, ochraniacze, wrotki)
- 5 zł (wrotki)
- 5 zł (ochraniacze, kask)

Świetna zabawa na wrotkach 
dla całej grupy, przy światłach 
dyskotekowych oraz muzyce!



ATRAKCJE
Parku Trampolin
Jump Planet Głogów

- ponad 40 trampolin rekreacyjnych i skośnych 
- 2 trampoliny sportowe 
- ścieżka gimnastyczna 
- 2 baseny z gąbkami 
- strefa koszykówki z dwoma koszami
  i 3 kosze przy trampolinach
- ścianka wspinaczkowa 
- poducha do extremalnych skoków 
- tor ninja
- salki urodzinowe na JUMPrezy 
- airTrack
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Poniedziałki i czwartki 
16:00 grupa początkująca   
17:00 grupa zaawansowana

koszt: 
20 zł jednorazowe wejście
180 zł karnet na 12 wejść 
           (ważny 2 miesiące)

 (Zachęcamy do zapisów)

Zajęcia 
z akrobatyki  



Jump Planet
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14

+48 690 942 900
glogow@jumpplanet.pl 

www.jumpplanet.pl 


