
Árajánlat 

Kedvezményes tűzoltós rendezvénycsomagok óvodák, iskolák részére. 

 

A Szomjoltóság flottáját, és a szolgáltatásait megállás nélkül fejlesztjük, hogy a gyermek rendezvények 

különleges igényeit ki tudjuk szolgálni. A tűzoltóautó és felszerelések mellett egy teljes méretskála 

tűzoltóruha is rendelkezésre áll, hogy bárki beöltözhessen egy vagány fotóra. A Szomjoltóság autói tüzet 

már nem , de szomjat viszont málnaszörpöt csapoló tűzoltókészülékkel oltanak. A tűzoltós játékainkban 

minden korosztály megtalálja a szórakozást és a kihívást, és a feladatok teljesítése után oklevelet kapnak.  

Az ország egyetlen felfújható tűzoltóautós ugrálóvárát is igen kedvezményes áron biztosítjuk. A mini 

tűzoltóautó redőnye mögött játszódó vidám bábelőadásunk már több száz intézményben bizonyított már. 

Bábszínészeink kiváló arcfestő és csillámtetoválók.  

A Szomjoltóság csapatánál elérhető áron, és egyben megtalálható mindaz, ami egy igazán sokszínű, és 

szórakoztató rendezvényhez kell. 

 

A tűzoltós rendezvény ajánlatunkat kifejezetten családi napokra, játszós délutánokra ajánljuk, ahol a 

gyermekek és a szülők közösen játszhatnak, vagy a gyermekek, csapatok egymással versenyezve vesznek 

részt a játékokon. A költségek csökkentése érdekében az alap játéknál nem biztosítunk külön animátort.  A 

hétköznap délutáni időszak 20.000 Ft kedvezményt biztosítunk. Rendezvény időtartama: 4 óra, további órák: 

10.000 Ft / óra, Vidéki kiállás költsége: +200 Ft/ km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kedvezményes rendezvénycsomagok árai (kizárólag óvodai, iskolai rendezvényekre) 

Alap csomag: Hétvégén 90.000 Ft, Hétköznap délután: 70.000 Ft   

• Tűzoltóautó bérlés. A gyermekek és felnőttek az autóba beülhetnek, a felszereléseket megismerhetik. Az 

autót a sofőr felügyeli, aki igény szerint bemutatja, hogy mit mire használnak a tűzoltók.  

• Alap játék csomag. Az alábbi játékokhoz szükséges eszközöket biztosítjuk (óriás kirakó, tömlőlabirintus, 

buborékcsata) A játékokat a gyermekek a pedagógusok vagy a szülők felügyelete mellet játszhatják, a 

játékokhoz külön személyzetet/animátort nem biztosítunk.  

• Beöltözés tűzoltónak: A tűzoltóautónál bárki beöltözhet tűzoltónak, és az autónál egy vagány fotót is 

készíthetnek a családok, résztvevők. A beöltözéshez teljes méretskála ruhát, és sisakokat is biztosítunk. 

  

„Tűzoltó 5 próba” csomag: Hétvégén 110.000 Ft, Hétköznap délután: 90.000 Ft  

• A teljes alap csomag tartalma (Tűzoltóautó, 3 db játék, beöltözés). 

• +Tálcatűz oltás, ahol a gyermek igazi tüzet olthatnak.   

• további +1 választható játék (tűzoltó helikopter, tűzoltóautó húzó verseny, céltáblás kisház oltás, 

tömlőbowling), így a gyermekek 5 állomáson teljesíthetik a tűzoltós feladatokat. Ha hely, segítő 

személyzet és igény is van rá, akkor további játékokat is tudunk biztosítani, hogy a gyermekek 

választhassanak a teljesítendő feladatok között (kedvük, és koruk szerint)  

• + Oklevél a résztvevőknek. Minden gyermek névre szóló oklevelet kap, a tűzoltós feladatok sikeres 

teljesítése után.  

 

„Full Extrás” csomag: Hétvégén 170.000 Ft, Hétköznap délután: 150.000 Ft   

• A teljes „Tűzoltó 5 próba” csomag, (tűzoltóautó, 5 féle játék, tűzoltással, oklevéllel), 

• Tűzoltóautós ugrálóvár, 

• „Pompi a tűzoltó manó” c. Bábelőadás,  

A csomagok mellé kérhető extra szolgáltatások: 

• Kalózok kincse játék: 5 kézi fémkereső, 50 db hazavihető szerencsepénzzel 10.000 Ft 

• Szomjoltó készülék (málnaszörpöt csapoló tűzoltó készülékek), +10.000 Ft 

• Tűzoltóautós ugrálóvár: Egyedi légvárunkban garantált a szórakozás +30.000 Ft  

• Bábelőadás mini tűzoltóautóban: „Pompi a tűzoltó manó” meséjével. +50.000 Ft   

• Arcfestés és csillámtetoválás:  +25.000 Ft  

Vay Gergely 

06-70-382-28-82 

info@szomjoltosag.hu 



 

Tűzoltós játékok, vetélkedők:  
 

Buborék csata 

A gyermekek egyik kedvenc játéka. Igazán 

látványos, ahogy a buborékgépünk megállás nélkül 

ontja magából a színes gömböket. Pont úgy, ahogy a 

tűzoltók a habbal oltás során beterítik a lángokat apró 

buborékokkal. Ebben a játékban a gyermekek a lángok 

szerepébe élhetik bele magukat, és a feladatuk az, hogy 

kipukkasszák az összes buborékot, különben a 

buborékok takarják be a lángokat, és elalszik a tűz.  

Tömlőlabirintus  

A tűzoltók élete néha veszélyekkel teli. Vajon hogyan 

találnak ki a sűrű fekete füstből, hogyha fogytán a levegő a 

légzőkészülékben? A gyermek a veszélyeket nem, de az 

izgalmakat átélhetik ebben a játékban, ahol a feladat az, hogy 

kijussanak a tömlők rengetegéből, anélkül, hogy eltévednének. 

Kisebbek számára is érdekes a játék. A nagyobbak számára a 

szemek bekötésével még izgalmasabbá tehető.  Így a 

tömlőlabirintus minden korosztály számára szórakoztató 

feladat.  

 



Óriás puzzle 

A kirakókon a tűzoltós játékokról és vetélkedőkről, 

valamint a tűzoltós programjaink élményeiről szóló 

rajzokkal találkozhatnak a gyermekek (buborék csata, 

tömlő labirintus, tálcatűz oltás grafikája, stb). Az óriás 

kirakót csapatosan, és egyénileg is játszhatják a 

gyermekek.  

 

 

 

Csizma dobó verseny 

A játék régi német tűzoltó hagyományon alapul. Főleg a 

nagycsoportosok, és felnőttek részére érdekes játék. A feladat szerint a 

pályával szemben állva, lábuk között lendítve kell, a hát fölött előre 

elhajítani a csizmát. A könnyűnek látszik a feladat, mégis mindig 

meglepi a résztvevőket. Itt bizony nem az erő számít, hanem az ügyes 

technika. Éppen ezért kicsiknek és nagyoknak egyaránt kihívást, és 

szórakozást jelent ez a játék. A távolság mérésével rangsorolhatóak az 

eredmények.   A csizmák puha szövetből vannak varrva, a biztonság 

érdekében.  

 

Tűzoltó helikopter  

Az égő város felett a zsinórokkal lehet irányítani a 

tűzoltó helikoptert, aminek a vizes zsákjával kell a 

lángokat ledönteni és eloltani.  A pontos irányításhoz 

összehangolt csapatmunka szükséges, így a felnőttek 

részére is izgalmas feladat. Több zsinórral is szerelhető, 

így akár egy egész csoport is játszhat egyszerre 

 

Tűzoltóautó húzás 

Igazán meglepő, de egy csapat lelkes gyermek is elég 

ahhoz, hogy a kötéllel elhúzzanak egy hatalmas 

tűzoltóautót. A játékhoz kb 20-30 méter szilárd útburkolat 

kell.  A végrehajtáshoz szükséges idő mérésével 

versenyeztetni is lehet a csapatokat.  

 



 

Céltáblás kisház oltás  

 Gyermekek kedvenc játéka, ahol az égő ház 

ablakaiban található lángokat kell lelőniük. 

Megunhatatlan időtöltés, bár kétség kívül jó időt 

igényel. Sorversenyes feladat részelemként is játszható, 

ilyenkor az oltáshoz szükséges vizet a tömlő 

emelgetésével átfejtve, vagy poharakkal feltöltve kell 

összegyűjteni.  

 

Tömlőgurító verseny (tömlőbowling):   

 

Cél a tekercstömlő gurításával minél több bowling-

bábú feldöntése. Különböző vastagságú és hosszúságú 

tömlők állnak rendelkezésre, hogy minden 

korosztálynak kihívást jelentsen a feladat. Több pálya 

egyidejű üzemeltetésével remek csapatépítő vagy 

sorverseny feladat.  

 

Kalózok kincse  - Kalandjáték kézi 

fémkeresővel 

Sokak számára izgalmas , és önfeledt szórakozást jelent a 

fémkeresővel aranyat, fémpénzt találni. Nem ritkán a felnőttek 

lelkesednek be igazán, és túrják izgatottan a homokot érmék után 

kutatva. A játékcsomaghoz 5 kézi (pinpointer) fémkeresőt adunk, 

valamint 50 db szerencsepénzt.  A helyszínen laza homokra ( pl 

homokozó) van szükség , amit a megtalálók hazavihetnek.  

 

 

 



Tálcatűz-oltás, tűzoltási bemutató 

 Egyik leglátványosabb tűzoltó feladat, hiszen itt szó 

szerint tüzet kell oltani. Természetesen mindezt biztonságos, 

és ellenőrzött körülmények között, mert a vízzel töltött 

tálcában PB gáz ég, aminek az indítását és leállítását is 

egyaránt távirányítással lehet elvégezni.  A tűzoltáshoz be 

lehet öltözni védőruhába és sisakba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomjoltó készülék- Málnaszörpöt csapoló 

tűzoltókészülék  
 

A név kötelez. A Szomjoltóság tűzoltóautóin 

szomjoltó tűzoltó készülékek is találhatóak, melyek  

málnaszörppel oltják a szomjat.  

A szolgáltatás árába a csapoláshoz szükséges 

eszközök bérlése tartozik (hűtő, CO palack, 

málnaszörpöt csapoló tűzoltókészülék) , valamint 5 

Liter málnaszörp és 40 Liter szóda,  és az ehhez 

szükséges poharak.  A szolgáltatás díja külön 

személyzetet nem tartalmaz, 

 

Arcfestés és csillámtetoválás.   

A rendezvények elengedhetetlen kelléke az arcfestés, és a 

csillámtetoválás, mert a gyermekek mindig nagyon élvezik, ha más 

bőrébe bújhatnak.  A legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, így 

arcfestéseink bírják az ugrálóvárat, és az izzadást, mégis este könnyen 

lemosható  

 



Tűzoltóautó légvár 

  Teljesen egyedi tűzoltóautós ugrálóvárunkban 

garantáltan kitombolhatják magukat a gyermekek. Ennek 

érdekében boxzsák is került a légvárba, a kormánykerék 

és az üléseken kívül. Az autó festésén Pompi is feltűnik, 

akit a tűzoltós bábelőadásunkról ismerhetnek a 

gyermekek. A felállításhoz kb 6m x 6m-es alapterületű 

hely szükséges. Tűzoltóautós ugráló várunk mindig 

kitűnik a hagyományos légvárak közül.   

 

 

 

 



Tűzoltós bábelőadás „ Pompi a tűzoltó manó” 

 

2-3 felvonásos kedves bábmese, mely rengeteg 

óvodában aratott már nagy sikert. A bábelőadás egy kis 

tűzoltóautó redőnye mögött játszódik. Janka és Ottó 

kalandjain keresztül tanulhatják meg a gyermekek, hogy mit 

kell tenniük, ha baj éri őket. A mesében Pompi a tűzoltó 

manó segít megoldani a problémákat. Az előadások között 

a mesék tanulságairól, és a tűzoltók munkájának érdekes 

részleteiről tudhatnak meg többet a gyermekek. Az előadás 

kb:20-40 perc. A vidám kis történet a felnőttek számára is 

élvezetes, és tartogat hasznos tudnivalókat. A mini 

tűzoltóautó előtt vagány kis tűzoltós fényképek is 

készíthetőek.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vay Gergely 

Szomjoltóság parancsnoka 

06-70-382-28-82 


