
Świadczenia, benefity, rodzinne wydarzenia firmowe
Oferta dla Klienta Biznesowego 



Fikołki w liczbach
największa sieć rozrywki dla dzieci 

TORUŃ 17
lokalizacji

7 lat
doświadczenia

ponad

1.5 mln
zadowolonych
klientów rocznie

ponad

2340 m
ponad

1200
imprez urodzinowych
co miesiąc

ponad

130 000
ponad

wizyt dzieci
i opiekunów/mies.

konstrukcji do zabawy
w każdej naszej sali

(9)

(2)











Półkolonie podczas wakacji i ferii zimowych 

• Rozgrzewka na dzień dobry – wspólna 

gimnastyka

• Wycieczki do ciekawych miejsc, np. kino, 

muzeum, kręgielnia, spektakl teatralny

• Warsztaty kulinarne

• Spotkania z inspirującymi osobami, np. 

iluzjonista, strażak, policjant

• Zabawa na konstrukcji

• Zajęcia plastyczne

• Warsztaty eksperymentów

• Party time! – dyskoteka

• Chill & fun – czas na odrobinę lenistwa

• Turniej gier planszowych

• Gry i zabawy ruchowe i edukacyjne

• Czas spędzony na świeżym powietrzu

*Podany plan jest planem poglądowym. Zajęcia mogą ulec zmianie.

W planach między innymi:*

Dedykowane dla dzieci w wieku 5 – 11 lat

Tygodniowe turnusy od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:30 – 18:30

Całodzienne wyżywienie 

(I śniadanie, II śniadanie, 

dwudaniowy obiad oraz podwieczorek)

Wyjścia i wycieczki w cenie 

(np. kino, kręgle, spektakl teatralny)

Opieka certyfikowanych wychowawców 

kolonijnych

Półkolonie zgłoszone do bazy wypoczynku 

Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ubezpieczenie NNW

Co oferujemy?

Transport z i do firmy

Organizujemy transport z i do 

wskazanego miejsca o określonej 

godzinie. W czasie przejazdu 

dzieciom towarzyszą animatorzy 

i wychowawcy kolonijni



• Profesjonalna i bezpieczna opieka nad dziećmi 
pracowników do 10h dziennie

• Realizacja programu merytorycznego rozwoju dzieci

• Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników 
dzięki radości i zadowoleniu dzieci po każdym dniu 
półkolonii

• Wzmacnianie wizerunku dobrego pracodawcy

• Pracownik dostępny, nie na urlopie- dzięki półkoloniom 
pracownicy w pełni realizują obowiązki służbowe 
ze względu na zapewnioną opiekę w czasie ich godzin 
pracy

• Atrakcyjna oferta produktowa i finansowa- półkolonie 
mogą być finansowane ze środków z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), środków 
własnych pracowników, środków obrotowych firmy 
oraz równolegle z wybranych źródeł

• Półkolonie realizujemy w okresie wakacji i ferii 
zimowych od zakończenia do rozpoczęcia roku 
szkolnego oraz w przerwie zimowej

Korzyści dla Pracodawcy:

Półkonie organizujemy 

również w siedzibie firmy. 

Przygotowujemy scenariusz 

animacji i zajęć na każdy 

dzień. Potencjał organizacyjny 

jest niewyczerpany. Jedynym 

ograniczeniem jest nasza 

własna wyobraźnia oraz 

przestrzeń biurowa. 

Warto wiedzieć!





















Mateusz Witkoś
Business Development Manager

+48 727 447 955

mateusz.witkos@fikolki.pl

al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2

02-972 Warszawa

Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o.

NIP 9512359453fikolki.pl
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