
 

 

 
WIECZÓR PANIEŃSKI & KAWALERSKI / 

URODZINY 
 

Witamy komendanta/kę imprezy!J  
Organizujesz wieczór panieński/kawalerski, urodziny lub inną imprezę i nie masz 
pomysłu jak ją rozkręcić? Chcesz, żeby to była niezapomniana impreza, którą 
będziecie dłuuugo wspominać, aż do demencji starczej? Spokojnie, pomożemyJ Na 
początek potrzebujecie dużej dawki rozrywki.  
Wybierz z poniższej oferty opcje, które Cię interesują i złóż u nas rezerwację e-
mailowo biuro@gokarty-torun.pl bądź telefonicznie 508 861 100 – scenariusz masz 
już gotowy! Możemy Wam również kompleksowo zaplanować i zapewnić atrakcje na 
cały wieczór. 
 
Dla osób, które jeszcze nie do końca są przekonane do skorzystania z naszej 
oferty, przedstawiamy kilka argumentów: 

• od 10 lat zajmujemy się organizacją wieczorów panieńskich /kawalerskich, 
imprez firmowych, a także wydarzeń specjalnych; 

• zorganizowaliśmy z sukcesem już setki tego typu imprez, od kilkuosobowych, 
do dużych na kilkadziesiąt osób; 

• dzięki współpracy z renomowaną agencją eventową, możemy zaplanować i 
zapewnić atrakcje na cały dzień/wieczór/noc;  

• zapewniamy największą ilość dobrej rozrywki w regionie. 

  

 

 
 



 

 

GOKARTY 
 

3..2..1..Start! 

Adrenalina, rywalizacja, wyścig z czasem… wciśnijcie gaz do dechy i pokażcie, kto 

zasługuje na tytuł Kubicy tego wieczoru! 
 

Oferta dla minimum 5 osób 

WARIANT 1 
(„szybki wyścig”) 

WARIANT 2 
(„optymalny wyścig”) 

 
WARIANT 3 

(„wypasiony wyścig”) 

Szczegóły: 
• Szkolenie z zasad na 

torze; 
• Kwalifikacje czasowe 

(5 minut); 
• Wyścig na pozycje ze 

startu wspólnego  
(10 minut)  

• Ogłoszenie wyników 
na podium; 

• Pamiątkowy dyplom 
dla Panny / Kawalera / 
Jubilata; 

• Kominiarka pod kask 
dla każdego 
uczestnika; 

Szczegóły: 
• Szkolenie z zasad na 

torze; 
• Kwalifikacje czasowe 

(10 minut); 
• Wyścig na pozycje ze 

startu wspólnego  
(15 minut)  

• Ogłoszenie wyników 
na podium; 

• Pamiątkowy dyplom, 
zdjęcie 
natychmiastowe i 
opona gokartowa dla 
Panny / Kawalera / 
Jubilata; 

• Szampan dla Panny / 
Kawalera / Jubilata; 

• Kominiarka pod kask 
dla każdego 
uczestnika; 

Szczegóły: 
• Szkolenie z zasad na 

torze; 
• Trening (6 minut); 
• Kwalifikacje czasowe 

(10 minut); 
• Wyścig na pozycje ze 

startu wspólnego  
(16 minut)  

• Ogłoszenie wyników 
na podium; 

• Pamiątkowy dyplom, 
zdjęcie 
natychmiastowe i 
opona gokartowa dla 
Panny / Kawalera / 
Jubilata; 

• Szampan dla Panny / 
Kawalera / Jubilata; 

• Kominiarka pod kask 
dla każdego 
uczestnika; 

• Medale kartingowe 
dla zwycięzców (3 szt); 



 

• Woda mineralna 0,5 l 
dla każdego 
uczestnika; 

• Pamiątkowy filmik z 
zabawy nagrany 
kamerą sportową na 
karcie SD; 

Łączny czas trwania: 

ok. 30 - 45 min 

(przy grupie 5-10 osób) 

Łączny czas trwania: 

ok. 45 - 60 min  

(przy grupie 5-10 osób) 

Łączny czas trwania: 

ok. 60 - 75 min  

(przy grupie 5-10 osób) 

Koszt*  
 
pn – pt: 60 zł/os 
sb – ndz i święta: 70 zł/os  

Koszt*  
 
pn – pt: 90 zł/os 
sb – ndz i święta: 100 
zł/os  

Koszt* 

pn – pt: 115 zł/os 
sb – ndz i święta:130 zł/os 
  

 

Opcjonalnie - dodatkowo płatne: 

• medale kartingowe dla zwycięzców (60 zł/komplet); 
• pamiątkowy filmik z zabawy nagrany kamerą sportową (50 zł+karta SD 50 zł); 
• szampan dla zwycięzców (30 zł/szt.); 
• catering/inne atrakcje (szczegóły do uzgodnienia) 

 

REZERWACJE: 
Kart & Laser Place – tor kartingowy | laserowy paintball 
Centrum Handlowe Toruń Plaza 

ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń 

tel. +48 508 861 100 

e-mal: biuro@gokarty-torun.pl 

www.gokarty-torun.pl 

facebook.com/gokartytorun 
 

UWAGA: OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNA TRZEŹWOŚĆ 
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW! 

Osoby, które dokonały rezerwacji zobowiązane są do 
stawienia się w recepcji toru 10 minut przed czasem. 



 

 
ESCAPE ROOM 

UWAGA! Atrakcja ta znajduje się w innej lokalizacji – w samym 
centrum toruńskiej Starówki 
 

Wydostańcie się z zamkniętego, tematycznego pokoju pełnego szyfrów i zagadek. 

Wcielcie się w rolę Sherlocka Holmesa! Do wyboru macie aż 6 zagadkowych pokoi o 

zróżnicowanym poziomie trudności oraz innej tematyce. 
 

 

WARIANT 1 („szybka ucieczka”) 

Szczegóły: 
• wprowadzenie w zasady gry; 
• rozgrywka w pokoju o wybranej tematyce; 
• pamiątkowe, natychmiastowe zdjęcie na „ściance Uciekinierów”; 
Łączny czas trwania: ok. 90 min 

Koszt*: 
Pn – czw: 115 zł za grę w 1 pokoju dla 4 osób (+15 zł każda dodatkowa osoba) 

Pt – ndz: 130 zł za grę w 1 pokoju dla 4 osób (+15 zł każda dodatkowa osoba) 

 

REZERWACJE: 
(prosimy dokonywać oddzielnie do pozostałych atrakcji) 
  
Dom Kłódek - Toruń Escape Room  
ul. Wielkie Garbary 13/3, 87-100 Toruń 

tel. +48 733 111 507 

e-mail: biuro@domklodek-torun.pl 

www.domklodek-torun.pl 

facebook.com/DomKlodekTorunEscapeRoom/ 



 

 
 

BOWLING / BILARD / BAR / IMPREZA 
 

Kontynuujcie  wieczorne szaleństwo przy bowlingu/bilardzie, pląsach na parkiecie i 

wysokoprocentowych napojach! 
 

WARIANT 1 
(„pakiet startowy”) 

WARIANT 2 
(„pakiet imprezowy”) 

WARIANT 3 
(„pakiet Lucky Star”) 

• wyborowa 0,5 l + 1l 
napoju 

• 1 godzina gry w kręgle 
+ buty 

• podium i dyplomy 
pamiątkowe 

• rezerwacja stolików / 
loży 

• 2 x nachos z sosem 
• paluszki, orzeszki 

• wyborowa 0,7 l + 2l 
napoju 

• butelka szampana 
• 2 godziny gry w kręgle 

+ buty 
• podium i dyplomy 

pamiątkowe 
• rezerwacja stolików / 

loży 
• 3 x pizza 32 cm 
• paluszki, orzeszki 

• 3 x wyborowa 0,7 l + 4l 
napoju 

• butelka szampana 
• 2 godziny gry w kręgle 

+ buty 
• podium i dyplomy 

pamiątkowe 
• rezerwacja stolików / 

loży 
• puchar z grawerem dla 

panny/kawalera 
• 3x pizza 32 cm 
• paluszki, orzeszki 

Koszt*: 
195 zł/całość 

Koszt*: 
390 zł/całość 

Koszt*: 
590 zł/całość 

 

REZERWACJE: 
(prosimy dokonywać oddzielnie do pozostałych atrakcji) 
  
Lucky Star Toruń 

Centrum Handlowe Toruń Plaza 

ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń 

tel. +48 608 545 666, 56 470 48 00 
e-mal: torun@luckystar.com.pl 

www.luckystar.com.pl 

facebook.com/PlazaTorunLuckyStar 



 

REGULAMIN REZERWACJI 
 

I. SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI 
1. Rezerwacje na powyższe atrakcje można dokonać telefonicznie (pod nr +48 

508 861 100), mailowo (na adres: biuro@gokarty-torun.pl) bądź osobiście w 
recepcji toru kartingowego (CH Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 
Toruń).  

2. Rezerwacje do escape roomu oraz na bowling/bilard/imprezę prosimy 
dokonywać osobno, telefonicznie: 

• escape room - nr +48 733 111 507, e-mail: biuro@domklodek-
torun.com.pl; 

• bowling/bilard/impreza - nr +48 608 545 666 lub 56 470 48 00, e-mail: 
torun@luckystar.com.pl; 

3. Po dokonaniu rezerwacji prosimy o wpłatę zadatku (najpóźniej na 2 dni 
przed terminem spotkania, liczy się data wpływu środków na konto) w 
wysokości: 

• 200 zł w przypadku rezerwacji GOKARTÓW 
 
Wpłaty można dokonać osobiście w recepcji toru kartingowego lub 
przelewem na konto bankowe: 
 
Euforia Radosław Piątkowski 
mBank S.A. 
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK 
IBAN (NR KONTA): PL 26 1140 2004 0000 3902 7844 4841 
Tytuł przelewu: data i godzina dokonanej rezerwacji 
 

4. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku 
odnotowanej wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie- najpóźniej 
na 2 dni przed terminem spotkania, liczy się data wpływu środków na konto. 

 
II. ANULOWANIE/ZMIANA REZERWACJI 

1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się 
z recepcją telefonicznie (pod nr +48 508 861 100), mailowo (na adres: 
biuro@gokarty-torun.pl) bądź osobiście w recepcji toru kartingowego (CH 
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń).  

2. Anulowanie lub zmiana dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa, jeżeli 
została zgłoszona zgodnie z pkt.1 powyżej, co najmniej na 3 dni przed 
planowanym terminem spotkania. W takim przypadku Organizator zwróci 
Zamawiającemu wpłacony zadatek na to samo konto bankowe, z którego 
Zamawiający dokonał przelewu zadatku na rachunek bankowy Organizatora. 

3. W przypadku anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji po terminie 3 dni 
przed planowanym dniem spotkania, lub w przypadku nie pojawienia się 
Zamawiającego w terminie oraz o godzinie dokonanej rezerwacji, wpłacony 



 

zadatek nie zostanie zwrócony i będzie zachowany na poczet pokrycia 
kosztów obsługi dokonanej rezerwacji.   

4. Zmiana ilości uczestników w dokonanej rezerwacji jest możliwa 
najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, w 
przeciwnym razie  Zamawiający jest zobowiązany uregulować należność za 
całość dokonanej rezerwacji.  
 

III. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zamawiający zobowiązany jest stawić się w recepcji toru kartingowego 

(CH Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń) na 15 minut przed 
godziną dokonanej rezerwacji.  
W przypadku dokonania rezerwacji w escape roomie, Zamawiający 
zobowiązany jest stawić się w recepcji Domu Kłódek - Toruń Escape Room  
(ul. Wielkie Garbary 13/3, 87-100 Toruń). 

2. W przypadku, gdy Zamawiający spóźni się na godzinę dokonanej rezerwacji, 
Organizator ma prawo skrócić czas spotkania o czas spóźnienia 
Zamawiającego bądź też nie zrealizować usługi bez prawa do zwrotu 
wpłaconego zadatku. 

3. Osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 
narkotyków i leków mających negatywny wpływ na zdolność 
prowadzenia pojazdów i zdolność zabawy ruchowej, Organizator odmówi 
realizacji usługi bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku. 

4. W przypadku siły wyższej oraz zdarzeń niezależnych od Organizatora tj. 
intensywnych opadów deszczu, śniegu itp., termin dokonanej rezerwacji 
(dotyczy wyłącznie gokartów) może zostać przełożony na inną godzinę tego 
samego dnia lub po uzgodnieniu z Zamawiającym, Organizator zaproponuje 
inną atrakcję np. laser tag / kręgle / bilard / escape room. W takim przypadku 
Zamawiającemu przysługuje również prawo rezygnacji z dokonanej rezerwacji 
wraz ze zwrotem wpłaconego zadatku. 

5. Reklamacje Zamawiający może przesyłać na adres: biuro@gokarty-torun.pl . 
6. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu. 
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

8. Administratorem danych osobowych jest firma Euforia z siedzibą w Toruniu, 
NIP: 776 165 66 86, REGON: 146146124. 

 


