
Szanowni Państwo, 

 

pragnę zachęcić do zapoznania się z nową ofertą sprzętu sportowego 3Kosze. 

 

   Jako jedyny w Polsce, licencjonowany producent sprzętu sportowego 3Kosze zajmujemy 

się sprzedażą i dystrybucją zestawów do gry w 3Kosze. Posiadamy 

niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie patentów, produkcji, jak i obsługi 

naszych urządzeń, które dodatkowo są certyfikowane znakiem bezpieczeństwa wydawanym 

przez Polski Instytut Sportu. Wiedza ta stawia naszą firmę w pozycji idealnego partnera 

gwarantującego sukces i powodzenie przy tworzeniu projektów związanych z rozwojem 

społecznym i sportowym dzieci i młodzieży. 
 

    Gra w 3Kosze to innowacyjna oraz rewolucyjna gra sportowa dostępna dla każdego 

dziecka. Przeznaczona jest zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i placówek 

dydaktyczno-wychowawczych i przedszkoli. 
     

     Doskonałym pomysłem jest również wzbogacenie różnego rodzaju eventów (wydarzenia 

sportowe, imprezy masowe, lokalne uroczystości społeczno-kulturalne) w produkty 

3KOSZE. 

 

  Pragniemy zaprezentować Państwu nowoczesną formę zajęć treningowych oraz 

zabawy. Kosze dowozimy w zamówione miejsce, w którym organizujesz zajęcia lub inne 

wydarzenie sportowe. 3Kosze są doskonałą atrakcją, zauważalnym zarówno dla uczestnika 

imprezy, kibica, jak również przez rodziców, sponsorów i media. To doskonała forma 

spędzania czasu wolnego. 

 

3Kosze MINI  – przeznaczony dla przedszkoli i placówek wczesnoszkolnych, produkt 

dedykowany dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

 

Specyfikacja: 

 rozmiar obręczy 32cm 

  wielkość tablicy 58x45cm 

 wysokość obręczy  150cm 

 wys. całkowita 190cm 

 szer. podstawy 90x90cm 

 waga 80kg 

 cena 2600 zł netto 

    

       Wielokrotnie podczas zajęć lekcyjnych, treningowych lub imprez społecznych brakuje 

ciekawych konkursów, miejsc zabawy, bądź innowacyjnych dyscyplin, czegoś nowego, 

świeżego, innowacyjnego. Właśnie tam powinny się znaleźć 3Kosze. 

 

     Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej WWW.3KOSZE.PL lub na FB 

https://www.facebook.com/3Kosze-1007761292659503/ oraz składania zapytań drogą 

telefoniczną bądź mailową. Pozwoli nam to na najbardziej trafne przygotowanie oferty, która 

spełni Państwa oczekiwania odnośnie jakości, wizualizacji i ceny. 

 

Nasza oferta obejmuje wszelkie aspekty związane z grą: 
• transport 

• rozstawianie 

http://www.3kosze.pl/


• sędziowanie 

• serwisowanie 

 

     Istnieje możliwość samodzielnego stworzenia wzorów i grafik dostosowanych do potrzeb 

palcówki lub sponsora. 

·         indywidualny wybór wzór grafiki, wzoru na tablicę 

·         indywidualny wybór kolorystyki pokrowca ochronnego 

·         indywidualny  wybór kolorystyki obręczy 

 

Wyłącznym dystrybutorem jest Firma: 

Champ’s PHU 

83-209 Godziszewo ul. Osiedlowa 24 

Kontakt telefoniczny: Aneta 512393902, Tomasz 660487261 

  

 

     Gra 3 kosze jest pierwszą grą, w której kosze, piłki i boisko rośnie razem z dzieckiem. W 

ten sposób wrażenia z gry zawsze są wymagające, satysfakcjonujące, emocjonujące oraz 

dające głębokie odczucie własnego postępu. 

         

   Jesteśmy opatentowanym i licencjonowanym jedynym w Polsce i Unii 

Europejskiej producentem sprzętu sportowego najwyższej jakości z całkowicie polskim 

kapitałem, a nasze produkty są w 100% krajowej produkcji, co gwarantuje 20 lat 

wytrzymałości. 
 

      Gra w 3Kosze jest wciągająca, emocjonująca i innowacyjna, dzięki czemu zwiększa się 

jej atrakcyjność i wrażenia nie tylko zawodników, ale również kibiców. Istotą różnicą w 

stosunku do normalnej koszykówki jest zdecydowana przewaga ilości podań względem 

kozłowania. Tym samym uczestnicy gry kształtują w sobie postawy społeczne oparte 

na współpracy, głębokiej empatii oraz chęci dzielenia się piłką poprzez wczuwania się w 

potrzeby partnera. Specyfika gry umożliwia rzut do dowolnego kosza, a boisko w kształcie 

trzech okręgów wymusza na zawodnikach większą ilość podań, rzutów i poruszania się bez 

piłki niż zwykła koszykówka. 

  

Z poważaniem Zespół 3KOSZE 

 

Materiały filmowe na Youtube 

https://youtu.be/RL8mRyVFFO0 

https://youtu.be/JYh5hg0fQxs 

https://youtu.be/BirthlYkpLk 

https://youtu.be/tgHDJjwBsAU 

https://youtu.be/Mtnp__izqXo 

https://www.youtube.com/watch?v=NgWioJfr-rs 
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