
  ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
для учасників Клубу Успішних Дітей від  Партнерів  СК «ТАС» 



РОЗВАГИ



ДИТЯЧИЙ 
ПАРК ПРОФЕСІЙ 
«КІДЛАНДІЯ» 

Дитячий парк професій «Кідландія» є найбільшим в Україні 
інтерактивним розважальним парком. Це справжня країна для дітей, 
зі своїми законами та правилами, власною економікою та грошовою 
одиницею.  
Більш ніж 45 ігрових станцій Кідландії – від пожежної частини до школи 
мистецтв, від школи піци до салону краси, – близько 100 професій – 
від лікаря до пілота, від фотооператора до автогонщика. 
Маленькі громадяни Кідландії  матимуть змогу у цікавій для них та 
легкій для сприйняття формі дізнатися про те, як працює економіка в 
дорослому світі, зрозуміти цінність праці та навчитися відповідально 
ставитись до грошей.
Ігрові станції проекту розраховані на дітей різних вікових груп (від 
4-х до 16-ти років). Для малюків до 4-х років також передбачені усі 
зручності (сповивальна зона, зона відпочинку та розваг). 
Потрапивши у Кідландію Ви зможете весело та з користю провести час 
всією родиною!

РЦ «Блокбастер», 2 поверх, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 34-В

+38 (044) 498 48 48 kidlandia.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 30%
на придбання індивідуального дитячого квитка до Парку професій 
для дітей «Кідландія» (без ігрової карти банку Кідландії) у будні та 
вихідні дні. Знижка не діє під час шкільних канікул, за винятком літніх. 
Надається за наявності сертифікату, який вкладається до комплекту 
Полісу.



КВЕСТ-КІМНАТИ 
«ЗАМКНЕНІ»

«Замкнені» - це українська мережа квест-кімнат. Перший в країні 
квест компанія відкрила чотири роки тому. Сьогодні ж в мережі працює 
майже 50 квест-кімнат. Особливість компанії «Замкнені» - це акцент 
на сюжеті, уважність до деталей декорацій і висока технологічність 
кімнат. Завдяки цьому квести «Замкнені» викликають шквал 
емоцій, дивують і захоплюють. Суть гри полягає в тому, що вас з 
друзями замикають в кімнаті повній загадок, головоломок і потаємних 
механізмів. Ваша мета - за одну годину знайти спосіб вийти.
Крім того, «Замкнені» створює квести самих різних форматів: масові 
шоу-квести для компаній на 200 чоловік, квести по місту, онлайн-
квести в інтернеті і навіть квести в віртуальній реальності.
Команда «Замкнені» знає, як здивувати і урізноманітнити ваше 
дозвілля. Звертайтеся, приходьте на квести та отримуйте незабутні 
емоції.

+38 (093) 170 14 45 vzaperti.com.ua/kiev

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 10% 

Щоб отримати знижку на відвідування квест-кімнат, звертайтесь за 
номером телефону 0 800 500 117 або пишіть у месенджер на нашій 
сторінці у соціальних мережах www.facebook.com/taslifeofficial та 
отримуйте свій секретний промокод. Знижка діє на всі кімнати в будні 
та вихідні дні та не додається до інших пропозицій, які діють в мережі 
на постійній основі.



МІЖНАРОДНА 
ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ

Це сучасний спортивно-оздоровчий комплекс в одному з найбільш 
екологічно чистих районів України - Пущі Водиці, що пропонує своїм 
клієнтам:

 32 критих та відкритих тенісних корти
 професійну команду тренерів
 2 спортивних басейни
 середню школу-пансіон з онлайн навчанням
 сучасний фітнес клуб
 затишний готель

 Адреса: м. Київ, Пуща Водиця, вул. Міська, 9

(044) 33 99 77 0 tennis-academy.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 10% 

на дитячий оздоровчий табір або на літні карти (абонементи) для дітей 
з 1.06 по 31.08.



JUMP PARK

Це перший на півдні України критий activity комплекс, який 
знаходиться в Херсоні і пропонує активний сімейний відпочинок і 
спортивний розвиток.
Величезні батути, Extreme Zone, кімнати для дитячої творчості, кафе 
на території Комплексу.
Найкращі Дні Народження для улюблених дітей створюються саме 
у JUMP PARK. Тут кожен знайде для себе заняття за інтересами і 
талантами!

 Адреса: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18. ТРЦ FABRIKA

+38 050 553 50 09 
+38 068 553 50 08 jumppark.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ 

ЗНИЖКА: 100 бонусів

при реєстрації на бонусну карту, якою можна розраховуватись на 
території комплексу (1 бонус = 1 гривня)



facebook.com/
taslifeofficial www.taslife.com.ua

Інформація станом на 01.03.2020 р.
Даний перелік не є вичерпним.
Повний актуальний перелік Партнерів, послуг та спеціальних умов 
обслуговування для Клієнтів АТ «СК «ТАС» (приватне) розміщується на 
офіційному сайті АТ «СК «ТАС» (приватне).

www.facebook.com
/taslifeofficial

www.facebook.com
/TASFinancialAdviser
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Ліцензія Держфінпослуг України АВ №499974
від 11.01.2010 року
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