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Pozemní curling

• Suchá varianta klasického 
ledního curlingu, jedna dráha a
8 kamenů, celoroční sportovní 
hra až pro 8 hráčů

Max počet hráčů: 8 
Cena: 9500 Kč 
délka: 4 hodiny



FOTBALOVÝ MEGA TERČ 
(soccker dart)

• Novinka ve světě sportovní 
zábavy, 6 metrů vysoký, 
oboustranný krasavec se 
suchými zipy, které zachytí tvůj 
přesný kop nebo hod. Ideální 
na městské slavnosti nebo 
sportovní dny škol

Max počet hráčů: bez limitu 
Cena: 9000 Kč 
délka: 4 hodiny



Bumper balls (bublinové koule)

• Většina lidí si v bumper balls zahraje 
fotbal, děti se v nich vzájemně koulí a 
skáčou na ně. Fajn jsou i kohoutí 
zápasy nebo štafetové běhy. 
Společné je vždycky narážení jeden 
do druhého a padání na zem. 
Výhodou je, že tyhle pády nebolí.

Max počet hráčů: 6 
Cena: 9000 Kč 
délka: 4 hodiny



SKÁKACÍ HRAD 
Combo 5x4m
(různé druhy)

• Klasika, která rozsvítí každou 
akci. Děti si hrají, rodiče mají 
klid. Modely s / bez skluzavky, 

Max počet hráčů: bez limitu
Cena: 5000 Kč 
délka: 4 hodiny



Money Machine
chytání peněz

• Lov vířících bankovek ve 
vzduchové kabině
• jedna z neokoukaných aktivit
• rozměry 2 x 1 m. 

Doporučujeme.

Max počet hráčů: bez limitu 
Cena: 5000 Kč 
délka: 4 hodiny



Bungee running

• Silový tah lana na měřenou 
vzdálenost

• ukotvení za libovolný pevný bod
• Posilování i soutěžní zábava

• Více setů k dispozici.

Max počet hráčů: bez limitu 
Cena: 4500 Kč 
délka: 4 hodiny



• 4 druhy (pravák, křemenáč, kozák, muchomůrka)
• kreativní team-buildingováaktivita

Max počet hráčů: bez limitu 
Cena: 4500 Kč 
délka: 4 hodiny

Hledání Hub



Soft archery
Lukostřelba

• Dětská lukostřelba s měkkými hroty

• dvě velikosti luků pro děti i dospělé

• Baví bez rozdílu věku a typu akce

• Více setů k dispozici.
Max počet hráčů: 8 
Cena: 9500 Kč 
délka: 4 hodiny



Slack Line

• Slackline nebo také 
zkráceně slack je 
balancování, chození a 
skákání na popruhu 
upevněném mezi dvěma 
body, například stromy. Na 
rozdíl od chození po 
provazu není popruh na 
slackline natažený 
napevno, ale je více nebo 
méně pružný.

• 3 slackliny 

• Výuka a exhibice

Max počet hráčů: bez limitu 
Cena:  3500 Kč 
délka: 4 hodiny



Balance Board
• Naše balanční deska je zábavou pro všechny věkové 

kategorie. Balancovat na ní zvládne úplně každý již
po pár minutách a l zdatnější si mohou troufnout i 
na různé triky. Naši instruktoři Vám rádi předvedou, 
co vše se dá na naší balanční desce Urban Surf 
dělat. 

• Jelikož lidé mají rádi výzvy, můžete jim jednu dopřát
přímo na Vaší „akci“ (firemním večírku, 
teambuildingu, feslvalu, dětském dnu, ...)

• Jsme schopni pro Vás zajislt doprovodný program 
jak pro dospělé, tak pro děl. Vše probíhá pod 
vedením zkušených instruktorů, takže o bezpečí
Vašich návštěvníků je postaráno.

• Do Vašeho programu můžeme zapojit soutěž
„balanceboard contest na Urban Surfu“ ať už o 
Vaše ceny, ceny Vašich sponzorů nebo o náš merch

Max počet hráčů: 5 
Cena: 5500 Kč 
délka: 5 hodiny



Tahání na kruhu

• Na našem vleku v arálu

• Délka 130 metrů

• Vhodné I pro děti

• Adrenalín a zábava

• Kruh je pro jednu osobu

• Vesta a helma v ceně.

• Max. 85 Kg / osoba

Max počet hráčů: 12 
Cena: 4500 Kč 
délka: 2 hodiny



Závody na 
Paddleboardech
M A X I

• Závody ve stylu dračích lodí

• Perfektní pro hecování
týmů

• Vesty a helmy v ceně

• Závodníci při jízdě padají do
vody

• Max. zatížení 450Kg / SUP

Max počet hráčů: 12 
Cena: 5000 Kč 
délka: 2 hodiny



Skimboarding

• Stále neokoukaný druh vodního 
sportu a zábavy, který zaujme 
nejedno dítě či 
dospěléhoProvozuje se na umělé 
drázea různých vodních plochách 
(pláže přehrad, pískoven nebo 
rybníků)

• Nová zábava pro všechny 
generace

• Velké lákadlo pro přihlížející

• Prezentace něčeho 
neokoukaného

• Zapůjčení skimboardů, obuvi na 
ježdění, vosků na prkna, 
překážek, oblečení

Max počet hráčů: bez limitu 
Cena: 10000 Kč 
délka: 6 hodiny



Joga na 
Paddleboardech

• Joga na SUP s Nelou a její
tréning na regenaraci
pohybového aparátu, 
podpora spravné cirkulace
krve

• Rehabilitace mysli
• Proti stresu
• Paddleboard v ceně

• Je třeba uměl trochu plavat
• SUP do 90 Kg osoba

Max počet hráčů: 15 
Cena: 8500 Kč 
délka: 2 hodiny



Petang Turnaj

• Turnaj pro vice hračů, fotmou
pavouka nebo skóre. Velmi vhodné
pro mimopracovní konverzace a
vhodné I lidi s menším pohybovým
rozsahem.

• Zajištění rozhočí a skórera

• Vyhlášení výsledku a předání
možný cen

Max počet hráčů: 40 
Cena: 3500 Kč 
délka: 4 hodiny



Beach volejbal

• Turnaj na písku na 2 
hřištích

• Rozhodčí a skórer

• Součástí je work shop jak 
na to s profesionálním 
hráčem a trenérem. 

• Správné vysvětlení pravidel

• Družstva po 5-ti hráčích

Max počet hráčů: 50 
Cena: 5000 Kč 
délka: 4 hodiny



LIDSKÝ STOLNÍ 
FOTBAL

• Fajn atrakce pro firemní 
akce i festivaly

• zábava pro 6-10 hráčů

• Vyzkoušejte si život figurky 
stolního fotbálku

• rozměry 12 x 6 m.

Max počet hráčů: 10 
Cena: 9500 Kč 
délka: 4 hodiny



AQUAZORBING

• Aneb jak být ve vodě a 
pořád suchý

• Aklvita nejen pro děl, ale 
i dospělé, s kterou je 
možné vymyslet i zajímavé 
soutěže

• Maximálně 80 Kg/osoba

Max počet hráčů: bez limitu 
Cena: 9000 Kč 
délka: 4 hodiny


