
Każdy ma swój powód

do skakania!
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To właśnie to hasło inspirowało nas podczas tworzenia 
parku trampolin w Radomiu. Efektem tej pracy jest 
miejsce, gdzie każdy bez względu na wiek znajdzie 

coś dla siebie. To doskonałe miejsce dla dzieci, które 
w ciekawy i zupełnie nowy sposób mogą spożytkować 

swoje niemałe pokłady energii, dla młodzieży, która 
może realizować nawet najbardziej zakręcone pomysły 

i w końcu dla dorosłych, którzy poczują lekkość 
unosząc się i zrzucając ciężary z dnia codziennego. 
JumpWorld Radom podzielony jest na kilka stref 

różniących się swoją charakterystyką. Wszystkie strefy 
znajdują się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

pracowników, która czuwa nad bezpieczeństwem oraz 
właściwym korzystaniem z atrakcji. Jeżeli chcesz 
urządzić niezapomnianą imprezę, zorganizować 

świetną wycieczkę szkolną, pomóc swojemu dziecku 
znaleźć ulubioną dyscyplinę sportową lub zrzucić 

zbędne kilogramy, zapoznaj się z naszą ofertą.

Szczegóły:

jumpworld.pl/ra
dom

wystrzałowe
lekcje w-f

park ninja

wyskakane urodziny!
Zarezerwuj już dziś!

Zabierz swoją klasę
do parku trampolin! Podczas zajęć
 profesjonalna opieka trenera!

Prawdziwa nowość i coś, co sprawia, że 
JumpWorld jest naprawdę wyjątkowy.
Pierwszy w Radomiu Park Ninja - sprawdź 
 swoją koordynację i pomysłowość!



Strefa siatkówki

arena główna
strefa basketu

GLADIATORZY basen z gąbkami

W Strefie Basketu marzenia stają się 
rzeczywistością. Dzięki trampolinom 
poszybujemy w górę tak wysoko, by bez trudu 
móc efektownie wpakować piłkę do kosza.

Wyjdź na arenę gladiatorów! Porwij tłum! 
Walcz, przeżyj, zdobądź szacunek Parku Trampolin!
Walki gladiatorów to bez wątpienia wyjątkowa 
atrakcja naszego parku, która może być połączona 
z turniejem olimpijskim czy innymi rozgrywkami.

Zdecydowanie największy zestaw trampolin, 
pozwalający na swobodną rozrywkę 
dla większej liczby osób.

Jeżeli chcesz 
urządzić niezapomnianą 

imprezę nie tylko urodzinową, 
zorganizować świetną wycieczkę szkolną, pomóc 

swojemu dziecku znaleźć nową ulubioną dyscyplinę 
sportową, zintegrować pracowników na wyjątkowych 
zawodach sportowych, zrzucić zbędne kilogramy lub 
po prostu….SKOCZYĆ, by dopadły Cię podniebne 
endorfiny, zapoznaj się z naszą ofertą.

Nie tylko fani koszykówki mogą dzięki 
trampolinom dokonywać rzeczy niemożliwych 

w normalnych warunkach.
Poczuj się jak gwiazda siatkówki 

światowego formatu!

Basen z gąbkami to magiczne miejsce, w którym 
spełnia się nasz sen o zawsze miękkim 

lądowaniu. Nawet najbardziej skomplikowane 
ewolucje znajdą swój finał w przyjaznych dla 

naszego ciała gąbkach.

Więcej informacji znajdziesz na

www.jumpworld.pl/radom

facebook.com/

ParkTrampolinJumpWorldRadom

tel. 695 855 118


