
FLEXI FUN – MOBILNY PARK ROZRYWKI TEPFACTOR



TEPFACTOR FLEXI FUN

TEPfactor Flexi Fun to atrakcja podobna do stacjonarnej gry TEPfactor, ale w prostszej i mobilnej wersji, której nie
monitoruje elektronika, wszystko opiera się na zasadzie fair play.

• TEPfactor Flexi Fun (TF FF) to mobilny rodzaj rozrywki idealny jako program towarzyszący na różne okazje: zawody
wodne, uroczystości rodzinne, wesela, wieczory kawalerskie i panieńskie, festiwale, imprezy integracyjne lub jako
rozrywka dla gości obiektów takich jak: hotele, kurorty, kąpieliska, tereny rekreacyjne.

• TEPfactor Flexi Fun zawiera 10 zadań,
• Zadania podzielone są na 4 kategorię: siłę fizyczną, logikę, zręczność oraz cierpliwość.



WIEŻA

- Zadanie zręcznościowe dla 2-4 
graczy

- Zestaw 4 klocków oraz liny
- Celem jest zbudowanie wieży z 

pomocą systemu linowego



ROZCIĄGANIE

- Wyzwanie siłowe dla 2-5 graczy
- Celem jest dotarcie z pomocą 

drużyny jak najdalej i dtarcie do 
skarbu



LABIRYNT

- Wywanie na cierpliwość dla 2-5 
graczy

- Celem jest umieszczenie piłki w 
odpowiednim polu po przejściu 
specjalnej trasy

- Wynik musi odpowiadać liczbie
graczy



MOST

- Łamigłówka logiczna dla 2-5 
graczy

- Zestaw składa się z drewnianych 
elementów do budowy mostu

- celem jest zbudowanie mostu 
przy użyciu drewnianych 
elementów z pomocą członków 
drużyny



RURKI

- Łamigłówka logiczna dla 2-5 
graczy 

- Celem jest przeniesienie piłki z 
jednej strony na drugą bez 
upadku na ziemię, cała drużyna 
pracuje razem



PIRAMIDA

- Wyzwanie z kategorii zręczność
dla 2-5 graczy

- Konstrukcja piramidy
- Celem jest utrzymanie się nad 

poziomem podłogi/gruntu przez 
10 sekund jako cała drużyna



PUZZLE

- Zadanie logiczne dla 2-5 graczy
- Zestaw zawiera kilka dużych 

puzzli
- Celem jest ułożenie elementów 

tak, aby idealnie wypełniły 
wymiary kwadratu



KLATKA

- Wyzwanie z kategorii 
zręczność

- Celem jest wydostanie 
wszystkich piłek z klatki z 
pomocą kijków



PIŁKI NA ŚCIANIE

- Wyzwanie z kategorii 
zręczność dla 2-4 graczy

- Pionowa ściana ze specjalną 
scieżką dla piłki

- Celem jest przeprowadzenie 
piłki w dołku finałowym z 
pomocą całego zespołu



RÓWNOWAŻNIA

- Wyzwanie z kategorii 
cierpliwość dla 2-4 graczy

- System dwóch luźnych lin
- Celem jest przejście na drugą 

stronę nie dotykając podłogi



PINBALL

- Wyzwanie z kategorii 
cierpliwość dla 2-4 graczy

- Celem jest przeprowadzenie 
piłki do celu z pomocą 
ruchomej deski



TEPfactor Flexi Fun 

KIM JESTEŚMY?

TEPfactor to jedyny taki Park Sportowo-Rozrywkowy w Polsce mieszczący się w CH Blue City w Warszawie. 

• TEPfactor Gra: to wspaniała, emocjonująca zabawa polegająca przede wszystkim na współpracy między 

członkami zespołu. W labiryncie 25 pokoi wykutych w skale, na powierzchni 1500 m2, w grupie 2-6 osób 

sprostasz wyjątkowym wyzwaniom. W grę TEPfactor w jednym czasie może zagrać 17 zespołów po 6 osób. 

Zainstalowane w każdym pokoju ruchome i elektronicznie sterowane przeszkody dzięki nowoczesnej 

technologii sprawdzą Twoją siłę fizyczną, logiczne myślenie, cierpliwość i zręczność manualną.



MASZ PYTANIA ODNOŚNIE OFERTY I 

ZAKUPU? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jarek Łuczaj

Branch Manager
Tel: +48 784 080 066

E-mail: jarek.luczaj@tepfactor.pl

Obserwuj nas w social mediach

FLEXI FUN

Wiola Dziuba

Event & Marketing Manager
Tel: +48 784 080 047

E-mail: wiola.dziuba@tepfactor.pl
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