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Kim jesteśmy?

Jesteśmy jednym z największych centrów rozrywki w Polsce, unikatowym i multitematycznym.

Jednym z obszarów naszej działalności jest organizacja zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci w ra-
mach szkolnych i pozaszkolnych lekcji, pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów oraz 
animatorów. Od wielu lat z powodzeniem prowadzimy je dla szkół podstawowych i licealnych z wojewódz-
twa mazowieckiego.

Na terenie Hulakula znajduje się strefa bowlingowa, strefa bilardowa, plac zabaw z 3 strefami dosto-
sowanymi do grup wiekowych: 1–2 lat, 3–5 lat i 6–12 lat oraz 6 salek urodzinowych przeznaczonych do 
organizacji imprez okolicznościowych.

Organizujemy także cykliczne, bezpłatne zajęcia dla najmłodszych.
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Lekcje WF w kręgielni

SzKoła baWi Się i uczy gry W boWLing

Bowling to rozrywka dla dzieci, której sprostają nawet pięciolatkowie.

Mamy do zaoferowania 28 najnowocześniejszych torów do gry w kręgle.

W tym samym czasie może grać łącznie nawet 140 dzieci. Z myślą o małych graczach przygotowujemy 
tory w taki sposób, aby bowling dawał jak najwięcej frajdy i satysfakcji. Na 18 torach możemy „wypuścić” 
tzw. bumpery – rampy zabezpieczające przed wpadaniem kul do rynien. Dzięki temu każdy rzut kończy się 
powodzeniem, co sprawia ogromną radość małym graczom oraz motywuje ich do dalszej zabawy. Dopaso-
wujemy wagę kul do wieku dzieci, zmniejszając ryzyko jakichkolwiek urazów i kontuzji, dzięki czemu mogą 
one grać w komfortowych warunkach.

Celem „Lekcji WF w kręgielni” jest promocja bowlingu sportowego. Chcemy zainteresować dzieci spor-
tem, który ma sporą szansę, aby dołączyć do grona sportów olimpijskich.

Proponujemy zajęcia na naszej kręgielni pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, którzy wprowadzą 
w tajniki gry i zadbają o bezpieczeństwo dzieci.

Opiekunów grup zapraszamy na darmową kawę lub herbatę oraz darmową grę wspólnie z dziećmi, na tych 
samych torach.

Plan lekcji WF w kręgielni

1. Rozgrzewka ogólnorozwojowa składająca się z serii prostych ćwiczeń fizycznych o narastającej in-
tensywności, służąca rozgrzaniu mięśni i przygotowaniu organizmu do wysiłku. Celem rozgrzewki jest 
ochrona przed kontuzjami oraz zwiększenie wydolności organizmu.

2. Omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu panującego na torach oraz udzielenie ogólnych wska-
zówek całej grupie.

3. Podział uczestników na grupy i przydział torów.
4. Demonstracja prawidłowej postawy oraz techniki oddawania rzutu.
5. Szkolenie z prawidłowej postawy oraz rzutu – instruktor poświęci czas i uwagę
6. każdemu dziecku.
7. Czas na trening i ćwiczenie zdobytych informacji w praktyce pod okiem instruktora.

Podczas lekcji dzieci będą miały czas na wymianę uwag i pytania do instruktora. Na jednego instruktora 
przypada 25 dzieci.

rezerwacja i informacja
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w ramach zajęć sportowych organizowanych przez Państwa szkołę (WF itp.). 

Zajęcia prowadzone dla dzieci w wieku 6–15 lat.
Wymagana wcześniejsza rezerwacja mailowa lub telefoniczna z min. 7-dniowym wyprzedzeniem: 

tel. +48 667 004 005, grupy@hulakula.com.pl
■ Koszt 1 lekcji: 15 PLN/os.

■ Oferta jest ważna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00.
■ Minimalna wielkość grupy: 8 osób. Czas trwania zajęć: 140 minut.
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Strefa dla dzieci

ELdorado dLa najmłodSzych

Interaktywny dywan, zjeżdżalnie, tunele, tajne przejścia, trampoliny, baseny z kulkami, ruchome zabawki, 
samochody i jeździki, materace oraz wiele innych atrakcji dla najmłodszych

Na terenie Hulakula znajduje się plac zabaw dla dzieci z 3 strefami dostosowanymi do grup wiekowych: 
1–2 lat, 3–5 lat i 6–12 lat oraz 6 salek urodzinowych, przeznaczonych do organizacji imprez okolicznościo-
wych, warsztatów bądź zajęć kreatywnych.

W Hulakula odbywają się także cykliczne, bezpłatne zajęcia dla najmłodszych. Możemy zorganizować 
także zajęcia kreatywne bądź edukacyjno-rozwojowe, w tym m.in. malowanie buziek, zajęcia plastyczne, 
animacje. 

huLaLand

to plac zabaw dla dzieci urządzony w bajkowych klimatach. Tajemnicza, egzotyczna wyspa, statek groźnych 
piratów i pełen niespodzianek Labirynt, a na samym końcu to, co maluchy kochają najbardziej, czyli… 
basen z piłeczkami. Hulaland zapewni moc zabawy przedszkolakom, a także uczniom pierwszych klas 
podstawówki.

huLaParK

to miejsce, gdzie rozrywka osiąga stan nieważkości. Ta kosmiczna sala zabaw dla dzieci jest miejscem 
inspirowanym przez kosmiczny świat. Gotowy, by wyruszyć na intergalaktyczną podróż wspólnie z nami?

rezerwacja i informacja
Wymagana wcześniejsza rezerwacja mailowa lub telefoniczna: 

tel. +48 667 004 005, grupy@hulakula.com.pl
■ Koszt 1 godziny zabawy: 8 PLN/os. 2 godziny: 12 PLN/os. Każda kolejna godzina: 6 PLN/os.

■ Oferta jest ważna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00.
■ Minimalna wielkość grupy: 8 osób.

*Przebywanie na terenie obiektu nie zwalnia opiekunów z opieki nad dziećmi.

powierzchnia: 
680 m2

sale zabaw 
i urodzinowe 
pomieszczą 
150 dzieci
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ogródek z placem zabaw

W maju 2017 r. otworzyliśmy letni ogródek w Hulakula z zewnętrznym placem zabaw dla dzieci, o po-
wierzchni 500 m2 – jest to największa przestrzeń rekreacyjna prawobrzeżnej Warszawy.

Wstęp na ogródek i zewnętrzny plac zabaw jest bezpłatny.

Zabawa na placu zabaw możliwa pod opieką rodziców bądź opiekunów.

gra w bilard

Bilard to idealna gra dla dzieci, ponieważ rozwija logiczne myślenie, ćwiczy koncentrację, zapoznaje z pod-
stawami geometrii i fizyki. Dodatkowo pozwala wyciszyć się, odstresować i nauczyć cierpliwości.

Opiekunów grup zapraszamy na darmową kawę lub herbatę oraz darmową grę wspólnie z dziećmi, na tych 
samych stołach.

rezerwacja i informacja
Wymagana wcześniejsza rezerwacja mailowa lub telefoniczna: 

tel. + 48 667 004 005, rezerwacja@hulakula.com.pl
■ Koszt: 5 PLN/os./godz.

■ Oferta jest ważna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00.
■ Rekomendowany wiek graczy: od 10 lat.

■ Rekomendowana wielkość grupy: 10 osób.
*Przebywanie na terenie obiektu nie zwalnia opiekunów z opieki nad dziećmi.
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Szkółka bilardowa

PodStaWy gry W biLard (90 minut)

Podczas szkółek zostaną przybliżone zasady gier bilardowych, a także będzie można nauczyć się wielu 
ciekawych zagrań oraz poprawić postawę.

Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanego instruktora i sędziego Polskiego Związku Bilardowego. 
Program szkółki jest oparty na licznych grach i zabawach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w ramach zajęć sportowych organizowanych przez Państwa 
szkołę (WF itp.). Zajęcia prowadzone dla dzieci w wieku 8–15 lat.

Lekcja 1. Podstawy gry w bilard (90 min)
cele:

 ■ nauka zasad gry
 ■ nauka prawidłowej postawy bilardowej i poprawnego wy-

prowadzania kija
 ■ budowanie mostka (ułożenie ręki na stole) i prawidłowy 

uchwyt kija
 ■ zasady celowania i kontroli uderzenia.

Metody i sposoby realizacji celów:
 ■ Omówienie aspektów technicznych.
 ■ Omówienie zasad gry.
 ■ Omówienie fizyki zagrania.
 ■ Ćwiczenia z bilą białą na poprawę techniki uderzenia.
 ■ Gry i zabawy w grupach.

Lekcja 2. Rotacje i fizyka uderzenia (90 min)
cele:

 ■ doskonalenie postawy
 ■ nauka nadawania bili białej 3 podstawowych rotacji: po-

stępowej, wstecznej i stopballa
 ■ ćwiczenia nad poprawą celności uderzenia.

Metody i sposoby realizacji celów:
 ■ Ćwiczenia techniczne c.d.
 ■ Omówienie reakcji bili białej względem wysokości ude-

rzenia (objaśnienie rotacji)
 ■ Ćwiczenia na obliczanie kątów zagrań.
 ■ Objaśnienie reakcji bil na licznych przykładach.

Lekcja 3. Pozycjonowanie bili białej (90 min)
cele:

 ■ doskonalenie rotacji
 ■ nauka wbijania prostych układów bil na stole
 ■ nauka długich zagrań (przez cały stół)
 ■ doskonalenie pozycjonowania bili białej i wbijania układów.

Metody i sposoby realizacji celów:
 ■ Ćwiczenia na podstawowe rotacje.
 ■ Ćwiczenia na kontrolę wbijania kilku bil pod rząd.
 ■ Ćwiczenia na trafianie bil z dystansu.
 ■ Gra pomiędzy uczestnikami zajęć z pomocą instruktora.

Lekcja 4. Geometria stołu (90 min)
cele:

 ■ nauka zagrań z zastosowaniem band
 ■ nauka rotacji bocznych
 ■ doskonalenie zagrań z zastosowaniem bandy i rotacji 

bocznych.
Metody i sposoby realizacji celów:

 ■ Objaśnienie fizyki zagrań z rotacjami bocznymi.
 ■ Objaśnienie reakcji kątów padających i odbijających 

w zagraniach od bandy.
 ■ Ćwiczenia na kontrolę uderzeń od bandy.
 ■ Mini turniej dla uczestników zajęć z nagrodami.
 ■ Wręczenie dyplomów ukończenia szkółki.rezerwacja i informacja

Wymagana wcześniejsza rezerwacja mailowa lub telefoniczna z min. 7-dniowym wyprzedzeniem 
tel. + 48 667 004 005, grupy@hulakula.com.pl

■ Oferta jest ważna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00.
■ Koszt: 1 lekcja: 29 PLN/os., pakiet 4 lekcji: 99 PLN/os.

■ Minimalna wielkość grupy: 10 osób.
*Przebywanie na terenie obiektu nie zwalnia opiekunów z opieki nad dziećmi.

cele:
 ■ Nauka zasad gry.
 ■ Nauka prawidłowej postawy bilardowej i poprawnego wy-

prowadzania kija.
 ■ Budowanie mostka (ułożenie ręki na stole) i prawidłowy 

uchwyt kija.
 ■ Zasady celowania i kontroli uderzenia.

Metody i sposoby realizacji celów:
 ■ Omówienie aspektów technicznych.
 ■ Omówienie zasad gry.
 ■ Omówienie fizyki zagrania.
 ■ Ćwiczenia z bilą białą na poprawę techniki uderzenia.
 ■ Gry i zabawy w grupach.
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Warsztaty naukowe z eksperymentami

Zabierzemy wszystkie ciekawe świata dzieci w wielką podróż do laboratorium. Założymy specjalne fartu-
chy ochronne i przy użyciu kolb, pipetek i innych profesjonalnych sprzętów przeprowadzimy serię spekta-
kularnych doświadczeń.

Tematyka prowadzonych przez nas warsztatów związana jest z programem zajęć szkolnych, dzięki temu 
stają się one lekcją na wesoło, a dzieci łatwiej przyswajają zdobytą wiedzę.

W zależności od wieku dzieci, warsztaty są każdorazowo dopasowywane do ich możliwości poznawczych 
i umiejętności.

Każdy mały laborant będzie mógł samodzielnie wykonać eksperyment.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w ramach zajęć zintegrowanych lub przyrody prowadzonych 
przez Państwa szkołę. Zajęcia prowadzone dla dzieci w wieku 6–12 lat. 

tematyka warsztatów

magnESy
co to jest magnes i dlaczego czasem przyciąga, a czasem odpycha? Wykonamy serię doświadczeń badając 
właściwości tego niezwykłego materiału.

naPięciE PoWiErzchnioWE
co to jest napięcie powierzchniowe i gdzie można się z nim spotkać w życiu codziennym? Jak zwykle wy-
konamy serię doświadczeń badając to zjawisko.

nauKa W Kuchni: Soda
okazuje się, że naukowcem można być także we własnej kuchni. Wspólnie zbadamy właściwości sody wy-
konując mnóstwo ciekawych, często zaskakujących doświadczeń.

SzaLonE żyWioły
powietrze, woda, ogień… z taką kombinacją atrakcji nikt nie będzie się nudził. Zobaczymy to, co jest niewi-
dzialne, stworzymy wiatrowe pociski i zmierzymy ich nadzwyczajną moc. Sprawdzimy, jak działa wulkan, 
przygotowując specjalny wybuch, a na koniec – połączenie żywiołów, czyli wyjątkowa rakieta, która wzbu-
dzi zachwyt każdego dziecka.

magia Lodu
nasi mali naukowcy odkryją wspólnie właściwości suchego lodu. Będą wytwarzać chmury i zamykać je 
w bańkach mydlanych, ukryją się w lawinie gęstej mgły i przeprowadzą eksperyment chemiczny, którego 
efektem będzie „prawdziwy” śnieg.

ach tE cząStEczKi
za wiele otaczających nas „magicznych” zjawisk odpowiadają reakcje chemiczne. Wystarczy połączyć od-
powiednie substancje, aby woda nagle stała się ciepła, a innym razem lodowata. Odrobinka tego, szczypta 
tamtego… i z naszych kolb zacznie wydobywać się lawa niczym z prawdziwego wulkanu. Nie zabraknie 
oczywiście wybuchów, na które mali naukowcy czekają z utęsknieniem.
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dodatkowe możliwości

Korzystając tylko z naszej infrastruktury jesteśmy w stanie zapewnić rozrywkę dla ponad 200 dzieci jed-
nocześnie.

Możemy zorganizować Dzień Sportu, szkolne turnieje bowlingowe, piknik w ogródku z atrakcjami dla naj-
młodszych (zumba kids, animacje, warsztaty) wraz z wstępem na wewnętrzny plac zabaw.

rezerwacja i informacja
Więcej informacji pod numerem tel. 667 004 005 lub pod adresem grupy@hulakula.com.pl

Stany SKuPiEnia
świetnie dopasowany do programu temat, który pozwoli dzieciom zapoznać się ze stanami skupienia oraz 
ich zmianami (także sublimacją) podczas serii doświadczeń.

PoWiEtrzE
warsztaty, podczas których dzieci dowiedzą się, co to jest powietrze i czy można je zobaczyć. Przeprowadzą 
szereg eksperymentów badając jego właściwości.

Woda
tym razem będziemy badali właściwości wody starając się nie zamienić sali warsztatowej w ocean.

nauKa SztuczEK magicznych
każde dziecko chciałoby zostać magikiem. Uchylimy rąbka tajemnicy i zdradzimy dzieciom, jak wykonać 
kilka sztuczek magicznych.

rezerwacja i informacja
Wymagana wcześniejsza rezerwacja mailowa lub telefoniczna: 

tel. +48 667 004 005, grupy@hulakula.com.pl 
Warsztaty trwają ok. 50–60 minut (możliwe przedłużenie do 90 minut za dodatkową opłatą).

■ Koszt 1 lekcji do 10 dzieci: 300 PLN/grupa, 11–15 dzieci: 350 PLN/grupa, 16–20 dzieci: 400 PLN/grupa,  
21–25 dzieci: 450 PLN/grupa, 26–30 dzieci 500 PLN/grupa. 

Do każdych warsztatów możliwość wykupienia 1 godziny zabawy na placu zabaw w cenie 6 PLN/dziecko.
■ Oferta jest ważna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00.

■ Minimalna wielkość grupy: 10 osób.
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zestawy obiadowe

rezerwacja i informacja

Menu może być zmienne sezonowo.
Obiady można zamówić do każdej z wcześniej wymienionych atrakcji po uprzedniej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej: 

+48 667 004 005 lub grupy@hulakula.com.pl
*Wymagana wpłata 30% zaliczki najpóźniej na 3 dni przed rezerwacją obiadów.  

Od kwoty netto zamówienia naliczany jest 10% serwis opodatkowany 23% VATem.

zuPa

 ■ Rosół z makaronem
 ■ Pomidorowa z ryżem
 ■ Jarzynowa
 ■ Ogórkowa
 ■ Krupnik

dESEr

 ■ Sernik
 ■ Mus czekoladowy
 ■ Lody z bitą śmietaną (2 gałki)
 ■ Szarlotka
 ■ Gofr z cukrem pudrem i owocami

cEny obiadóW

Zupa ............................................................................. 6 zł*

Drugie danie ............................................................12 zł*

Zupa + drugie + kompot ........................................14 zł*

Zupa + drugie + deser + kompot ........................16 zł*

Opiekun/pilot i kierowca ..................... lunch gratis!

ii daniE

 ■ Pałki z kurczaka z opiekanymi ziemniakami i su-
rówką

 ■ Kotlet mielony z tłuczonymi ziemniakami i mar-
chewką z groszkiem

 ■ Kawałki kurczaka z frytkami i surówką colesław
 ■ Paluszki rybne z ziemniakami i surówką z kiszo-

nej kapusty
 ■ Spaghetti z sosem bolognese
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PrzEKąSKi zimnE

Mini koreczki z szynki,  
sera i świeżych warzyw  .......................... 20 szt/20 zł
Tartinki z salami,  
świeżym ogórkiem i oliwkami ................ 10 szt/25 zł
Tortilla szpinakowa z wędzonym  
indykiem i świeżymi warzywami ........... 10 szt/22 zł
Placuszki marchewkowe  
z jogurtem greckim i szczypiorkiem .... 10 szt/18 zł
Mini szaszłyki z kurczaka z ananasem  
i groszkiem cukrowym ............................. 10 szt/30 zł
Mini szaszłyki z łososia z pomidorkami  
cherry i kalafiorem romanesco ............. 10 szt/35 zł
Słupki ze świeżych warzyw  
z dipem czosnkowym ................................... 100 g/6 zł
Naleśniczki ze szpinakiem  
zapiekane z pomidorem i mozzarellą ... 10 szt/28 zł
Naleśniczki kukurydziane  
z cukinią, suszonymi pomidorami  
i kozim serem ............................................. 10 szt/31 zł

poczęstunek i przekąski

 ■ soki (jabłkowy, pomarańczowy, z czarnej po-
rzeczki),

 ■ woda gazowana/niegazowana,
 ■ popcorn,
 ■ paluszki,
 ■ chipsy,
 ■ mix ciastek/wafelków.

cEna PoczęStunKu

zestaw dla 10 osób ..............................................100 zł

dodatkowo

dania gorącE

Pierożki z twarożkiem i bakaliami ........ 10 szt/30 zł
Pizza bezglutenowa  
z mozzarellą i sosem pomidorowym ..................26 zł
Pizza bezglutenowa  
z szynką i ananasem ...............................................31 zł
Mini paróweczki  
w cieście francuskim .....................................3 szt/6 zł
Mini hamburger ...............................................1 szt/8 zł
Mini hot dog ......................................................1 szt/7 zł
Frytki belgijskie ..........................................................7 zł
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Pizza (śr. 32 cm)

Margharita ................................................................19 zł
sos pomidorowy, mozzarella

Pepperoni ..................................................................21 zł
salami, pieczarki, cebula, sos pomidorowy

Hawajska ...................................................................22 zł
szynka, ananas, sos pomidorowy

Capriciosa .................................................................24 zł
szynka, pieczarki, oliwki

dESEry

Placuszki bananowe z mascarpone  
i syropem klonowym ................................. 10 szt/30 zł
Kruche babeczki z budyniem  
i musem malinowym................................. 10 szt/30 zł
Galaretki owocowe z bitą śmietana ...........1 szt/6 zł
Muffiny z nadzieniem morelowym  
i drażetkami ......................................................1 szt/6 zł
Szaszłyki owocowe  
z polewą czekoladową .............................. 10 szt/30 zł
Batoniki owsiane z suszonymi owocami ...1 szt/5 zł
Gofr z cukrem pudrem ...................................1 szt/7 zł
Gofr z bitą śmietaną ................................1 szt/9,50 zł
Gofr z bitą śmietaną i owocami ...............1 szt/12 zł
Naleśnik z serem i sosem czekoladowym .1 szt/7 zł
Popcorn ........................................................... miska/9 zł

rezerwacja i informacja

Poczęstunek można zamówić do każdej z wcześniej wymienionych atrakcji  
po uprzedniej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej 
+48 667 004 005 lub grupy@hulakula.com.pl

■ Ceny w menu obowiązują przy wcześniejszym zamówieniu.
*Wymagana wpłata 30% zaliczki najpóźniej na 3 dni przed rezerwacją.  

Od kwoty netto zamówienia naliczany jest 10% serwis opodatkowany 23% VATem.

naPojE

Sok jabłkowy/pomarańczowy 
/czarna porzeczka ......................................... 1l/7,50 zł
Woda  
gazowana/niegazowana ..........gratis do zamówienia
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Lokalizacja

Rozrywkowe Centrum Miasta Hulakula przy ul. Jagiellońskiej 82b mieści się w budynku galerii Me-
tropol Dom i Wnętrze.

Oddalona jest zaledwie 15 minut od centrum Warszawy, w pobliżu chętnie odwiedzanych przez warsza-
wiaków i turystów Parku Praskiego oraz popularnego warszawskiego ZOO.

Wygodny dojazd KomuniKacją miEjSKą:

tramwaje: 18 i 20

autobus linii 509

Przy galerii dostępny jest także bezpłatny parking dla autokarów i samochodów osobowych.



Kontakt

UL. JAGIELLOŃSKA 82B 

03-301 WARSZAWA

tel. +48 667 004 005

grupy@hulakula.com.pl

www.hulakula.com.pl

facebook.com/hulakulafamily

instagram.com/hulakula_rcm

youtube.com/RCRHulakula


