
WYJĄTKOWE
URODZINY
w Medincus Active

CO NAS WYRÓŻNIA?
Różnorodne programy animacyjne, sportowe, kreatywne i tematyczne

Doświadczeni instruktorzy i animatorzy

Atrakcyjne obiekty sportowe i rekreacyjne m.in. hala sportowa,  
 kręgielnia, salka taneczna, basen, urokliwy ogród i bezpieczny las

Mini zoo, a w nim kucyki, alpaki, daniele, renifery, ptaki egzotyczne 

Zawsze świeży i smaczny poczęstunek przygotowany na miejscu  
w naszej kawiarni oraz restauracji

MEDINCUS
ACTIVE

SPORT REKREACJA PRZYGODA®



Klasyczne 
przyjęcie 
urodzinowe

Do wyboru do koloru

 gry i zabawy ruchowe – konkurencje  
 sportowe, gry integracyjne,  
     zabawy z chustą animacyjną  
 i rekwizytami sportowymi  

gra w kręgle połączona z zabawą  
 taneczną z rekwizytami 

 Koszt: 599 PLN

MOŻLIWOŚĆ SKOMPONOWANIA PROGRAMU URODZINOWEGO (3 ATRAKCJE)  
NAJLEPIEJ ODPOWIADAJĄCEGO ZAINTERESOWANIOM JUBILATA I JEGO GOŚCIOM. 

ATRAKCJE DO WYBORU:

 gry i zabawy ruchowe – konkurencje  
 sportowe, gry integracyjne, zabawy  
 z chustą animacyjną i rekwizytami 
 sportowymi

 śmieszne konkurencje „TEAM  
 BUILDING” do wyboru: wyścigi  
 na skrzynkach, giga twister,  
 wspólne narty, rzuty podkowami,  
 tor z piłeczką, labirynt

 gra w kręgle połączona z zabawą  
 taneczną z rekwizytami 

 gry terenowe: podchody,  
 poszukiwanie skarbu z mapą,  
 strategiczne zagadki terenowe

 karaoke 

 eksperyment chemiczny m.in.  
 balonowy slime, kolorowy wulkan,  
 kolorowa plaża, lampa lawa
 atrakcje kreatywne – m.in. malowanie  
 na folii w lesie, projektowanie  
 pamiątkowej  koszulki, projektowanie  
 pamiątkowej eko torby, biżuteria  
 z kolorowego makaronu  

 wizyta w mini zoo połączona  

 z karmieniem zwierząt i z zabawą  
 terenową o tematyce przyrodniczej

 przejażdżki na kucyku

 modelowanie balonów

fotościanka: tło fotograficzne  
 z dodatkami do robienia  
 zdjęć własnym sprzętem.  
 

Koszt: 799 PLN  
Każda dodatkowa atrakcja z dopłatą 150 PLN

PROGRAMY URODZINOWE
Drobny upominek dla każdego gościa



URODZINY TEMATYCZNE
Urodzinowy team bulding  

wyścig na skrzynkach i zabawa z szyframi 

tor z piłeczką  przeciąganie liny 

labirynt mega pisaki

wyścig na nartach  

pamiątkowe medale

Koszt: 699 PLN

Urodzinowe SPA  
(czas trwania: min. 3h)

aqua aerobik na basenie  
oraz relax w jacuzzi 

warsztaty przygotowywania  
naturalnych maseczek na twarz  

i peelingu dłoniwodne tatuaże  
i naklejki na paznokcie

konkurs na najbardziej  
kreatywną fryzurę

Koszt: 1199 PLN*
*Cena dla grupy do 10 osób. W przypadku większej 

liczby obowiązuje dopłata 30 zł za dodatkowe dziecko 

Bajkolandia  

Smerfy – tor przeszkód smerfa  
Ciamajdy, budowanie wieży Gargamela

Angry birds – konkurs rzutów do celu, 
kuleczkowe szaleństwo

Pszczółka Maja  – gry i zabawy  
ruchowe i taneczne, spotkania  

ze zwierzętami w mini zoo 

Bajkowa dekoracja stołu

Koszt: 699 PLN

Football party
rozgrzewka piłkarska 

rozegranie towarzyskiego meczu, 

konkursy z piłką: rzuty karne, strzały 
z dystansu, slalom z piłką

pamiątkowy dyplom 
tematyczna dekoracja stołu i sali 

Koszt: 699 PLN 

Magiczne urodziny  

losowanie imion z tiary przydziału 

wykonanie magicznej różyczki

slime świecący w ciemności

turniej trójmagiczny: zaczarowany  
berek, wyścigi na miotle, wyścigi rzędów

tematyczna dekoracja stołu  
i aranżacja tajemniczej komnaty

Koszt: 699 PLN

Drobny upominek dla każdego gościa

Ceny przedstawionych pakietów 
zabaw przewidziane są na 2h trwania 
imprezy urodzinowej oraz dla grupy 
do 15 dzieci. Ofertę można poszerzać  
w następujący sposób:

16-20 osób - dopłata 20 zł  
od każdej dodatkowej osoby, 

powyżej 20 osób - podwojona cena 
wybranych pakietów  

Przedłużenie czasu zabaw: 150 PLN/1h

UWAGA: nie dotyczy Urodzinowego SPA  



Promocje
JUBILAT – GRATIS

urodziny w tygodniu (pon. - pt.) 10% taniej

z kartą Dużej Rodziny i Kartą Nadarzyniaka 5% taniej 

dla grup powyżej 20 dzieci rabaty od 5% do 10% 

Atrakcje dodatkowe
występ iluzjonisty od 600 PLN/45 min  

pokaz chemiczny od 600 zł/45 min

las w słoiku 450 zł/15 dzieci

malowanie buziek 300 PLN/do 15 dzieci

pinata ze słodyczami 150 PLN/15 dzieci 

tematyczna dekoracja stołu 140 PLN/15 dzieci

wystrzałowe konfetti 25 PLN

zaproszenia (różne wzory) 3 PLN/szt.

brokatowe tatuaże 350 PLN/15 dzieci 

fotościanka: tło fotograficzne z dodatkami do robienia  
 zdjęć własnym sprzętem 150 PLN

Możliwe jest skomponowanie indywidualnego programu  
i menu urodzinowego zgodnie z Państwa oczekiwaniami.



Propozycja II
prażynki ziemniaczane/popcorn 

galaretka w pucharku 

mix ciasteczek kruchych  

żelki/pianki  

owoce sezonowe filetowane  

babeczki kruche z budyniem 

lemoniada ze świeżych  
owoców/woda niegazowana

Koszt:  300 PLN  
(do 15 osób. Każde dodatkowe dziecko  

za dopłatą 8 PLN)

Propozycja I 
prażynki ziemniaczane/popcorn  

galaretka w pucharku  

mix ciasteczek kruchych

owoce sezonowe filetowane 

lemoniada ze świeżych owoców/ 
woda niegazowana 

Koszt:  250 PLN  
(do 15 osób. Każde dodatkowe dziecko  

za dopłatą 5 PLN)

Propozycja III
prażynki ziemniaczane/popcorn  

galaretka w pucharku

mix ciasteczek kruchych  

żelki/pianki  

owoce sezonowe filetowane 
 babeczki kruche z budyniem 

mini croissanty na ciepło  
z czekoladą i konfiturą

lemoniada ze świeżych owoców/woda 
niegazowana

Koszt:  370 PLN  
(do 15 osób. Każde dodatkowe dziecko  

za dopłatą 10 PLN)

POCZĘSTUNEK DLA DZIECI

Propozycje dodatkowe
tort śmietankowy lub czekoladowy z klasyczną dekoracją 80 PLN/kg

opłatek tematyczny na tort 30 PLN

pizza mix smaków (o średnicy 20 cm) 15 PLN/szt. 

wata cukrowa od 250 PLN

nuggetsy drobiowe z frytkami porcja 20 PLN  

napój gazowany piccolo (750 ml) 17 PLN/szt. 

słodkie upominki dla dzieci „pudełeczko różności” 10 PLN/szt. 

fontanna czekoladowa (1,5 kg mlecznej belgijskiej czekolady,  
     przekąski owocowe z 3 kg owoców, pianki, kruche ciastka) 370 PLN



Propozycja II 
POCZĘSTUNEK SŁODKI 
mix ciast domowych  

patera owoców  

woda niegazowana lemoniada 

słone przekąskiszkło,  
talerzyki, widelczyki 

Koszt:  200 PLN  
(do 15 osób. Każda dodatkowa  

osoba za dopłatą 10 PLN) 

Propozycja I 
BUFET

wrzątek kawa, wybór herbat 
woda, lemoniada, mix ciast  

domowych, słone przekąski, patera  
owoców, dodatki: cukier, cytryna, mleko,   

porcelanowa zastawa.  
    

Koszt: 250 PLN 
(do 15 osób. Każda dodatkowa  

osoba za dopłatą 10 PLN)

POCZĘSTUNEK DLA DOROSŁYCH

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
Aneta Kulińska 

Specjalista ds. organizacji imprez
+48 722 222 396 

a.kulinska@medincusactive.pl 

Zapraszamy dorosłych gości do skorzystania z naszej kawiarni podczas przyjęcia urodzinowego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo bogaty  
wybór pysznych kaw, koktajli i świeżo wyciskanych soków. Dodatkowo zachęcamy do do skorzystania z propozycji skomponowanych  

tylko dla gości uczestniczących w przyjęciu urodzinowym.


