
Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o.

02-972 Warszawa,

al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2



Fikołki to sale zabaw dla dzieci do 11 lat

zlokalizowanych w 13 miejscach w całej Polsce, 

w tym 6 w aglomeracji warszawskiej. Fikołki 

od 6 lat organizują w wakacje półkolonie, czyli

wypoczynek, rozrywkę i edukację dla

najmłodszych. Wieloletnie doświadczenie,

wykwalifikowana kadra, certyfikat MEN

potwierdzający bezpieczeństwo półkolonii,

doskonała infrastruktura i dużo dobrej zabawy.

To wszystko znajdziesz w Salach Zabaw Fikołki.

Sale Zabaw Fikołki od 2015 roku sprawiają, że

wakacje w mieście nie są nudne. Z naszych

półkolonii od tego czasu skorzystało ponad 5000

dzieci. Połączenie edukacji z ruchem i kreatywną

zabawą to gwarancja twórczo i radośnie

spędzonego czasu wśród rówieśników.



Bieganie, granie, 
tańczenie i śpiewanie,

malowanie i rysowanie,
gotowanie, lepienie

i ugniatanie, wspinanie
się, eksperymentowanie,

budowanie i nie tylko!
Trenowanie szybkości,
zwinności, sprawności,
zodbywanie punktów,

skakanie, rzucanie

6 - 11 lat

6 - 11 lat

6 - 11 lat

4 - 11 lat

6 - 11 lat

Rysowanie, malowanie, 
 wyklejanie, ugnaiatanie,
lepienie i stemplowanie

Eksperymentowanie,
poszukiwanie

rozwiązań, tropienie,
budowanie 

Gotowanie, pieczenie,
miksowanie, ubijanie,
rozcieranie, krojenie,

dekorowanie 



Rozgrzewka na dobry dzień – wspólna

gimnastyka

Poszukiwanie skarbów – podchody

Planszówki i gry karciane

Zabawy w rozmiarze XXL – twister, jenga,

Kino, kręgle, spektakl teatralny

Spotkania z ciekawymi osobami ze świata

sztuki

Warsztaty kulinarne

Party time! – dyskoteka

Chill & fun – czas na odrobinę lenistwa

Półkolonie trwają od 29 czerwca do 31 sierpnia               

 w dniach pon – pt w godz. 8.30 – 18.30

Dedykowane są dla dzieci w wieku 4-11 lat

W cenie oferujemy pełne wyżywienie (śniadanie I,

śniadanie II, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek),

opiekę profesjonalnych wychowawców kolonijnych,

ubezpieczenie NNW

Nasze półkolonie zgłaszamy do bazy wypoczynku MEN

Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników

Wzmacnianie wizerunku dobrego pracodawcy

Atrakcyjna oferta produktowa i finansowa

Wiele lokalizacji do wyboru



ze środków z Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

ze środków własnych pracowników,

ze środków obrotowych firmy,

równolegle ze wszystkich lub

wybranych powyższych źródeł,

Półkolonie mogą być finansowane:

W przypadku większej grupy, za

dodatkową opłatą, organizujemy transport

autokarem, z i do wskazanego miejsca 

o określonej godzinie.  

Cena jednego turnusu zależy od lokalizacji oraz

rodzaju półkolonii. Przy większych grupach

atrakcyjne rabaty.


