
OFERTA DLA GRUP
SZKOLNYCH 

i PRZEDSZKOLNYCH

Park rozrywki DZIELNICA FILMOWA to kilka hektarów pięknego, leśnego terenu, który 
dla odwiedzających ją dzieci staje się Krainą Marzeń. W jednym miejscu mogą spotkać 

się z ulubionymi bohaterami z bajek i filmów, poobcować z prehistorycznymi dinozaurami, zdobyć wiedzę na 
temat runa leśnego i grzybów oraz - jak na park rozrywki przystało - wybawić się na placach zabaw, karuze-
lach i innych bezpiecznych urządzeniach rozrywkowych. 
Jedno jest pewne. Nudy nie będzie, a wizyta u nas na długo pozostanie małym gościom w pamięci!

Wizyta w DZIELNICY FILMOWEJ spełnia założenia zawarte w podstawie programowej.
Do dyspozycji są 2 ścieżki stricte edukacyjne:

• Dinomania - to co dzieci lubią 
najbardziej. Kilkanaście pełno-
wymiarowych figur dinozaurów 
z różnych okresów. Możliwość 
poszerzenia wiedzy o tych prehi-

storycznych zwierzętach 
oraz okazja do fan-
tastycznych zdjęć.

• Grzybomania - kilkadziesiąt grzy-
bów występujących w polskich la-
sach zaprezentowanych w gigan-
tycznej skali (co jest atrakcją samą 
w sobie). Dzieci poznają różnicę 

pomiędzy poszczególnymi typa-
mi, jednocześnie zostaną mocno 
uświadomione o niebezpieczeń-

stwie, jakie wiąże się ze 
zbieraniem i jedzeniem nie-
znanych grzybów.

O NAS

PODSTAWA PROGRAMOWA

   tel. 722 22 70 12

   e-mail: grupy@dzielnicafilmowa.pl



Nasz park to niesamowita i jedyna w Polsce tego typu kolekcja pojazdów z bajek i filmów dla dzieci. Zoba-
czenie z bliska Złomka, Zygzaka, Lokomotywy Tomek czy ogromnych robotów z filmu Transformers, będzie 
z pewnością nie lada atrakcją.
To jednak nie wszystko. Na naszym terenie rozlokowaliśmy setki innych niesamowitych figur, eksponatów 
i instalacji. Ich odnajdowanie będzie dla dzieci ogromną frajdą i przygodą.
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Dzieci są jednak dziećmi. Po dawce edukacji należy im się po prostu zabawa.
W naszym parku do dyspozycji jest kilka placów zabaw, trampoliny, kulko-
landia oraz nowe, piękne i bezpieczne urządzenia lunaparkowe.
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EKSPLORACJA

WAŻNE INFORMACJE

ZABAWA

INFRASTRUKTURA



CENNIK/zamówienie

dane zamawiającego

ilość osób

UWAGA:
Prosimy o odesłanie zeskanowanego, wypełnionego formularza mailem na adres: 
grupy@dzielnicafilmowa.pl
W przypadku problemów ze skanowaniem można także powyższe informacje przesłać w formie zwykłego 
maila lub uzgodnić podczas rozmowy telefoniecznej 

tel. 722 22 70 12

• Bilet grupowy 45,00 zł 

• Zestaw obiadowy 18,00 zł 
 (4szt nuggetsów z kurczaka, frytki, soczek w kartoniku)

• Kiełbaska z ogniska 18,00 zł 
 z pieczywem i soczkiem w kartoniku

• Zupa pomidorowa z makaronem 12,00 zł 

• Pamiątka z parku 10,00zł 

Data wizyty:  Godzina: 

Szkoła/przedszkole - nazwa i adres: 

Imię i nazwisko osoby zamawiającej:

Telefon Kontaktowy: 

E-mail: 

Zapraszamy serdecznie.


