OFERTA URODZINOWA

Po wybraniu jednej z opcji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu i
innych szczegółów. W celu potwierdzenia tych informacji wymagamy bezzwrotnej zaliczki w
wysokości 50 zł (dane do przelewu u dołu strony).
OPCJA I
W cenie jest jeden pokój zagadek, sala zabawowa (nie przystrojona):
– dzieci wraz z opiekunami (rodzicami) wchodzą na około godzinę do pokoju zagadek
– na godzinę udostępniona jest sala zabawowa (wyposażenie sali to stół, kanapa, krzesełka, mały
stolik, gry planszowe)
– czas do 2 h, cena 200 zł do 5 dzieci, 275 zł do 10 dzieci.
OPCJA II
W cenie są dwa pokoje zagadek, sala zabawowa (nie przystrojona):
– dzieci wraz z opiekunami (rodzicami) wchodzą do pierwszego pokoju zagadek na około godzinę
– następnie wchodzą do drugiego pokoju (mogą zrobić sobie przerwę między dwoma pokojami w
sali zabawowej)
– udostępniona jest sala zabawowa (wyposażenie sali to stół, kanapa, trzy krzesła, mały stolik, gry
planszowe)
– czas do 3h, cena 300zł do 5 dzieci, 375 zł do 10 dzieci.
OPCJA III
W cenie jest jeden pokój zagadek, sala zabawowa (przystrojona), słodkie upominki, opieka nad
dziećmi przez animatorów.
– w zależności od ilości dzieci - dzielą się na dwa zespoły lub zostają w jednym
– dzieci wchodzą do pokoju z animatorem (jeżeli grupa jest podzielona, reszta zostaje z animatorem
w pokoju zabaw, gdzie organizowane są gry i zabawy)
– wymiana dzieci lub wyjście wszystkich dzieci z pokoju
– jeżeli nastąpiła wymiana grup, dzieci które wyszły mają czas na jedzenie i picie, a następnie
organizowane są gry i zabawy z animatorem
– czas na tort
– pożegnanie członków imprezy
– czas do 2 h, cena: 350zł do 5 dzieci, 450zł do 10 dzieci.
OPCJA IV
W cenie są dwa pokoje zagadek, sala zabawowa (przystrojona), słodkie upominki, opieka nad
dziećmi przez animatorów.
– dzieci z animatorem wchodzą najpierw do jednego pokoju
– po wyjściu z pokoju jest zabawa z animatorem, przerwa na picie, jedzenie
– następnie dzieci wchodzą do drugiego pokoju
– po wyjściu zabawy z animatorem
– czas na tort
– pożegnanie członków imprezy
– czas do 3 h, cena: 450zł do 5 dzieci, 550zł do 10 dzieci.

Uwagi:
– nie oferujemy poczęstunku;
– do każdej z opcji oferujemy fotorelację bez dodatkowych opłat;
– w opcji z wystrojem sali przygotowujemy również talerzyki, kubeczki i sztućce, obrus;
– zachęcamy, aby dzieci miały ze sobą buty na zmianę;
– oferta ta jest tylko naszą propozycją, w miarę możliwości jesteśmy w stanie dostosować każdą z
opcji do Państwa indywidualnych potrzeb, czekamy na uwagi :)
Dane do przelewu:
74 2490 0005 0000 4000 9830 6754
Adam Szczesny
ul. Palmowa 34/16
15-795 Białystok
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz termin przyjęcia urodzinowego.

