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OFERTA URODZINOWA 

 
Nasz dom wraz z ogrodem udostępniany jest na Państwa 

wyłączność. Nie łączymy tym samym przyjęć urodzinowych.   

W trakcie imprezy nad bezpieczeństwem gości czuwają 

animatorki w zespole dwu lub trzyosobowym.  Zapraszamy 

do uzupełnienia informacji w poniższym formularzu oraz 

zaznaczenia opcji, którymi są Państwo zainteresowani.  

 

Kiedy:  

Liczba dzieci: 
Liczba dorosłych: 
Wiek jubilata: 
Zadatek:  

 
OFERTA DZIECI: 

 
1. Sala urodzinowa (cena zawiera wejście oraz zabawę w domu/wystrój sali 

standardowy - balony bez helu, girlandy): 

a. 50 zł/dziecko 

 
2. Menu do wyboru (w miarę potrzeby w trakcie imprezy jedzenie i napoje są 

uzupełniane): 

a. Mix (soki, woda, owoce i warzywa, popcorn, paluszki, suszone 

owoce, cheetosy, żelki, ciastka) - 25 zł/dziecko 

b. Comfort (soki, woda, popcorn, paluszki, żelki, cheetosy, krakersy, 
ciastka) - 20 zł/dziecko 

c. Healthy (soki, woda, owoce i warzywa, bakalie, suszone 

owoce, chipsy owocowe, ciastka zbożowe) - 35 zł/dziecko 

d. Możliwość zamówienia pizzy w cenie ok. 40 zł/1 szt. (w zależności 

od rodzaju). 

 
3. Tort i ciasta : 

a. Własny - 0 zł 

b. Talerzyki, sztućce, serwis, sprzątanie - 80 zł 

c. Własne talerzyki, sztućce (sam serwis i sprzątanie) - 50 zł 

d. Tort tematyczny (mniej więcej 15 porcji ) - ok. 350-450 zł 

e. Tort z bitą śmietaną i owocami (12 porcji ) - ok. 200 zł 

f. Ciasto (sernik, szarlotka, ciasto jogurtowe z owocami) - 40 zł/1 kg 

Cena zakupionego u nas tortu lub ciasta zawiera talerzyki, 

sztućce, racę, świeczkę, serwis oraz sprzątanie. 
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4. Atrakcje do wyboru: 

Ceny obowiązują przy grupie 15 osobowej. Opieka animatorów jest 

obligatoryjna ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Z pozostałych 

opcji mogą Państwo wybierać dowolnie.  

a. Opieka animatora (w trakcie imprezy animatorka 

czuwa nad bezpieczeństwem grupy) - 250 zł/2h 

b. Kolorowe warkoczyki - 15 zł/dziecko 
c. Warsztaty kulinarne (tematyka warsztatów do wyboru) - 50zł/dziecko 

d. Pokaz baniek mydlanych - 600 zł/grupa 

e. Zamykanie w bańce mydlanej, puszczanie baniek - 250 zł/grupa 

f. Gry i zabawy ruchowe z animatorami (gra z zagadkami) - 250 zł/1h 

(pow. 15 dzieci drugi animator dodatkowo płatny 200 zł) 

g. Tematyczne gry i zabawy ruchowe z animatorami (np. animacje z 

motywem Krainy Lody, Dinozaurów, Misja Agent, Poszukiwacze 

Skarbów) - 300 zł/1h (pow. 15 dzieci drugi animator dodatkowo 

płatny 220 zł) 

h. Warsztaty z SLIME - 300 zł 

i. Gry i zabawy w pokoju multimedialnym z animatorem - 180 zł/1h 

j. Malowanie twarzy - 200 zł (do 15 dzieci) 

k. Balonowe zwierzątka - 150 zł (do 15 dzieci) 

l. Brokatowe tatuaże - 15 zł/dziecko 

m. Piniata z wypełnieniem - 250 zł (bez wypełnienia 200 zł) 

n. Eksperymenty z suchym lodem + quiz - 330 zł/1h 

o. Warsztaty z waty cukrowej - 200 zł/grupa 

p. Dekoracja sali (tematyczna) - wycena indywidualna 

q. Magik - 900 zł/pokaz 

r. Alpaki - 900 zł/1h 

s. Maskotka - 750 zł/1h 

t. Dmuchaniec w ogrodzie - 1200 zł/1h 
 

MENU RODZICE: 

 

• Bufet: OPEN WSZYSTKO 
(nielimitowana kawa i herbata, woda, soki, ciastka, owoce) - 35 zł/rodzic 

 

• Bufet: JEDEN NAPÓJ GORĄCY, ZIMNE NAPOJE W DZBANKACH, 

CIASTKA, OWOCE* 

(jeden napój gorący: kawa lub herbata, woda, soki w dzbankach, ciastka, 
owoce) - 25 zł/rodzic 

 
LUB WEDŁUG CENNIKA:  

 Dzbanek woda - 10 zł 
Dzbanek sok - 15 zł 
Herbata - 8 zł 
Espresso - 7 zł 
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Americano - 8 zł 
Cappuccino - 10 zł 
Latte - 12 zł 
Talerz ciastek - 12 zł 
Talerz owoców - 17 zł 

 
Przy opcji własnego poczęstunku (grupa do 15 osób) mogą Państwo skorzystać 
z naczyń dostępnych na miejscu (talerze, miski, szklanki, kubeczki, talerzyki 
papierowe). Bezpłatnie zapewniamy również podgrzanie, porcjowanie, serwis          
i sprzątanie. Przy grupie powyżej 15 osób pobieramy symboliczną opłatę.  
 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
 
Czas trwania Imprezy urodzinowej to 2h 
Przyjęcia organizujemy w godzinach: 10-12, 13-15 lub 16-18 
 
Sala będzie gotowa 10 min przed rozpoczęciem urodzin. Prosimy o jej opuszczenie do 
15 minut od zakończenia przyjęcia. Jeżeli grafik wydarzeń w danym dniu na to 
pozwala, istnieje możliwość przedłużenia urodzin za dodatkową opłatą.  
 
Weekend:  
1 h - 450 zł 
30 minut - 225 zł 
15 minut - 125 zł 
 
Piątek: 
1h - 400 zł 
30 minut - 200 zł 
15 minut - 100 zł 
 
Poniedziałek - Czwartek: 
1h - 350 zł 
30 minut - 175 zł 
15 minut - 90 zł 
 
Jeżeli nie są Państwo zainteresowani ofertą urodzinową, a jedynie wynajęciem sali na 
przyjęcie oferujemy taką możliwość wg poniższego cennika (ceny dotyczą grupy 15 
osobowej, powyżej dopłata 50 zł/dziecko). Uprzejmie prosimy o trzymanie się 
ustalonych godzin wynajmu sali.  
 
Weekend:   
1 h - 450 zł 
 
Piątek: 
1h - 400 zł 
 
Poniedziałek - Czwartek: 
1h - 350 zł 
 


