
AST RELAKS jest organizatorem wielu imprez sportowo – rekreacyjnych dla 
mieszkańców Warszawy i woj. mazowieckiego. 
Specjalizujemy się w organizacji bloku rekreacyjnego, opartego 
o tzw. garden games.
 

Są to gry i zabawy rekreacyjne, umilające czas na świeżym powietrzu 
o charakterze indywidualnym bądź zespołowym, prowadzone przez 
wykwfalifikowanych animatorów sportu. 
Wydzielone miasteczko rekreacyjne 
może stanowić częściowy wkład 
do całości programowej 
danej imprezy, bądź stać się samodzielną atrakcją.
Organizowane przez nas imprezy plenerowe cieszą się dużą popularnością wśród 
całych rodzin, dla których jest to możliwość aktywnego 
spędzenia czasu wolnego oraz  zdobycia pamiątkowej nagrody.

W mijającym okresie współpracowaliśmy z następującymi instytucajmi:
- Urząd Dzielnicy Warszawa - Włochy i Dom Kultury Włochy (Włochy Miasto-Ogród,
 Piknik z książką)
- Urząd Dzielnicy Warszawa – Ochota (Dzień Dziecka w Parku Szczęśliwickim)
- Urząd Dzielnicy Warszawa –Wawer (Baw się zdrowo i wesoło)
- OSiR Ochota (Mikołajki na lodzie, Dzień dziecka)
- Urząd Miasta Pruszków (Żegnaj Lato na rok, Dożynki Powiatowe, Dni Pruszkowa)
- Gmina Lesznowola (Dni Gminy Lesznowola)
- Urząd Gminy Michałowice (Piknik pieczonego ziemniaka - impreza rekreacyjna)
- Gmina Lesznowola (Dni Gminy Lesznowola, Powitanie i pożegnanie lata)



ZABAWY  DLA  NAJMŁODSZYCH

- tory przeszkód
- rzuty piłeczkami do koszyka
- podbijanie piłeczki rakietkami
- hula hop
- skakanki krótkie i długie
- ćwiczenia i skoki na materacach
- skoki z piłkami
- dart ball /rzuty piłkami tenisowymi do tarczy/
- basenik z piłeczkami
- bujaki (różnego rodzaju i wielkości)
-          inne zabawy (diabolo, jojo, zośka, latające talerze itp.)

ZABAWY  RODZINNE 

-     sztafety (dziecko + osoby dorosłe)                    
-          slalomy (mini – midi – max )
-     wieloboje sprawnościowe

STRZELANIE Z ŁUKÓW I KUSZY 
     (3 stanowiska)

ERGOMETR WIOŚLARSKI – KONKURSY
 (WIOSŁOWANIE NA CZAS I NA ODLEGŁOŚĆ)

- ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:
I. TOWYRZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GIER UMYSŁOWYCH 
 a) symultany szachowe i warcabowe  - 1.000,00 PLN   
 b) konkursy mistrza gier logicznych, gry planszowe, gry strategiczne, pokazy 
 i nauka gier i rozrywek umysłowych – 1.000,00 PLN
   
II.  DMUCHANE ZAMKI, DMUCHANE ZJEŻDZALNIE I TRAMPOLINA – 
4.000,00 PLN

1. ZAMEK DMUCHANY - szerokość 3,5m, wysokość 3,5m (3 ZABAWY W 1 ZAMKU)
2. MEGA ZJEŻDŻALNIA DMUCHANA - wysokość 6m
3. TRAMPOLINA - średnica: 2,5m, wysokość od ziemi: 1m
4. BASEN Z WODĄ (2 KULE WODNE + ŁÓDKI)
5. KULA SFERYCZNA
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