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OFERTA IMPREZOWA 

 

Zachęcamy do zorganizowania imprez czy też spotkań integracyjnych, firmowych, 

rodzinnych, towarzyskich, biznesowych i okolicznościowych. Wychodzimy  

do Państwa z propozycją  takiej  imprezy na Sali Bowlingu. Korzystając z naszej 

pomocy mogą Państwo zaplanować spotkanie z gwarancją satysfakcjonującej 

usługi na najwyższym poziomie. 
 

Imprezy firmowe to najlepsza opcja, aby poznać nowych współpracowników i zintegrować się  

z tymi, z którymi pracuje się już od dłuższego czasu. Spotkania firmowe pozwalają także nawiązać 

nowe relacje, porozmawiać na luzie, naładować akumulatory i nabrać chęci do dalszego działania. 

Przekonajcie się, że imprezy integracyjne mogą przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy.  

Zaproś do udanej zabawy współpracowników, a jej organizację pozostaw nam! 

 

BOWLING  

 

Do dyspozycji gości mamy dwa w pełni zautomatyzowane tory, a na każdym 

z nich może grać nawet do czternastu osób. Zarówno początkujący gracze jak  

i ci zaawansowani mogą się świetnie bawić.  Imprezę firmową można połączyć 

ze zdrową rywalizacją poprzez zorganizowanie turnieju zakładowego 

sprawiając tym samym uczestnikom wiele radości. Udane spotkanie  

to także smaczne przekąski, czy też catering oraz zimne  

i orzeźwiające napoje, które są nieodłącznym elementem imprez 

integracyjnych. Organizując z nami imprezę nie muszą się Państwo o nic 

martwić. To my, po uprzednim uzgodnieniu z Państwem, zamawiamy menu cateringowe  

i przekąski – usługa dodatkowo płatna. W naszym zakresie jest też przygotowanie sali i stołów 

wraz z całą zastawą.  

 

Koszt organizacji imprezy w cenie wyjściowej: 

• Od poniedziałku do czwartku – 100 zł za każdą godzinę  

• Od piątku do niedzieli – 130 zł za każdą godzinę  

 

Organizując u nas taką imprezę przychodzą Państwo jako goście i nie musicie martwić się 

sprawami technicznymi. 

 

 
 

K O N T A K T 
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 

Więcej informacji można uzyskać w  

Dziale Organizacji Imprez, telefonicznie lub 

mailowo. 

  

 tel. 61 22 28 683 

e-mail: bok@sremskisport.pl 
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