
PUB POLUFKA www.polufka.pl  

ORGANIZACJA SPOTKANIA FIRMOWEGO 

Pub Polufka zaprasza do współpracy, oferując usługę organizacji i obsługi 

spotkań firmowych o charakterze integracyjnym i biznesowym w godzinach 

otwarcia
1
 lokalu. 

Proponujemy następujące pakiety dla firm: 

Pakiet: Składniki: Cena brutto: 

Pakiet BASIC 

 rezerwacja miejsc do 20 osób, 

 20% rabatu w barze w dniu spotkania 

dla wszystkich uczestników, 

 piłkarzyki na 2h, 

 gry planszowe bez ograniczeń, 

150 zł 

Pakiet 

STANDARD 

 rezerwacja miejsc do 20 osób, 

 OPEN bar, obejmujący piwa ukraińskie 

i napoje bezalkoholowe, 

 10% rabatu w barze w dniu spotkania 

na pozostały asortyment, 

 poczęstunek: paluszki, chipsy, 

 możliwość korzystania z projektora i 

nagłośnienia,  

 Internet bez limitu transferu, 

 piłkarzyki bez ograniczeń, 

 gry planszowe bez ograniczeń, 

1000 zł + 40 zł za każdą 

dodatkową osobę 

Pakiet 

PREMIUM 

 rezerwacja miejsc do 20 osób, 

 OPEN bar
2
, 

 poczęstunek: paluszki, chipsy, 

ciasteczka, 

 możliwość korzystania z projektora i 

nagłośnienia,  

 Internet bez limitu transferu, 

 piłkarzyki bez ograniczeń, 

 gry planszowe bez ograniczeń, 

2500 zł + 125 zł za każdą 

dodatkową osobę 

  

                                                             
1  W godzinach: od poniedziałku do czwartku 16:00-1:00, w piątek i sobotę 16:00-3:00, w niedzielę 18:00-00:00. 
Warunki wynajmu przed godz. 16:00 stanowią osobną ofertę. 
2 Z wyłączeniem wyrobów tytoniowych oraz produktów i usług obcych, m.in. cateringu z Piatto Blanco. 



PUB POLUFKA www.polufka.pl  

DODATKOWE OPCJE 

 catering bankietowy – koreczki, kanapki bankietowe, przerwy kawowe i 

słodkie przekąski, 

 catering z restauracji Piatto Blanco – pizza lub dania obiadowe z rabatem 

10%, 

 organizacja bar quizów i konkursów integracyjnych, w tym turniejów w 

piłkarzyki i gry planszowe, 

 możliwość zamówienia obsługi kelnerskiej. 

 

CENNIK usług dodatkowych: 

Usługi: 

 Opis  Cena brutto 

Obsługa 

kelnerska 
Dla grup do 30 osób 200 zł 

Opieka 

animatora 

Animator tłumaczący zasady gier planszowych, 

pomagający w ich dobraniu i nadzorujący przebieg 

spotkania. Możliwe jest przeprowadzenie turnieju w 

wybrane gry. 

200 zł 

Turnieje 

piłkarzykowe 

8-16 osób 200 zł 

17-32 osoby 400 zł 

Cena obejmuje organizację i przeprowadzenie turnieju wraz z 

tłumaczeniem zasad, pokazem podstawowych technik, prezentacją 

wyników na ekranie i dyplomami pamiątkowymi. 

Inne konkursy i 

zabawy 

integracyjne 

Zakres i cena do uzgodnienia  
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Catering: 

 Opis  Cena brutto 

Kanapki 

bankietowe 

małe kanapki, przygotowane na bagietce. Plater 

zawiera zestaw 30 kanapek - 6 rodzajów po 5 

sztuk. Ofertowane w wersji wegetariańskiej oraz 

mięsnej. 

150 zł/plater 

Koreczki  

zestawy 50 koreczków, oferowane w wersji 

wegetariańskiej oraz mięsnej. Plater zawiera 5 

rodzajów po 10 sztuk. 

175 zł/zestaw 

Przerwy kawowe: 

zestaw dla 20 osób. 

pakiet bazowy
3
: kawa, herbata, ciasteczka 100 zł/zestaw 

soki i napoje gazowane
4
 100 zł/zestaw 

4 rodzaje ciast
5
  150 zł/zestaw 

Dania obiadowe  

lub pizza 

Realizujemy catering z restauracji Piatto Blanco z 

10% rabatem dla firm lub 20% w przypadku 

pakietu Premium. 

 

 

  

                                                             
3 Kawa i herbata bez ograniczeo, ciasteczka podawane na półmiskach - 2kg w różnych rodzajach.  
4 Soki i woda podawane w dzbankach litrowych z lodem - 5l/ pakiet; napoje gazowane (Cola, Fanta, Sprite) w 
szklanych butelkach 0,2l - 24 szt. /pakiet. 
5 4kg ciast, cztery różne rodzaje.  

http://piattoblanco.pl/
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KONTAKT 

 

Pub Polufka 

ul. Leczkowa 18, 80-432 Gdańsk 

telefon: 504 180 480, 506 408 458 

www.polufka.pl 

kontakt@polufka.pl 

facebook.pl/Polufka 

mailto:kontakt@polufka.pl

