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Urodziny na sportowo 
Dla tych, którzy nie potrafi ą usiedzieć w miejscu urodziny 
skupione na aktywnościach ruchowych to najlepsze rozwią-
zanie. Animatorzy zadbają o rozgrywki pełne śmiechu i dobrej 
zabawy. Proponujemy szereg dyscyplin sportowych takich 
jak: skoki w workach, mini sumo, tańce animacyjne, zabawy 
z chustą, zabawy z liną i wiele innych aktywności sportowych.

Kraina lodu 
Urodziny dla dziewczynki nie muszą być różowe! To przyjęcie 
jest tego najlepszym dowodem. Razem z Elzą i Anną wyruszy-
my w podróż pełną przygód i wyzwań - w tej zabawie królują 
zimowe dyscypliny: bitwa na śnieżki, zamrażające tańce, 
„lodowy” tor przeszkód, gimnastyka z Olafem, podróżowanie 
z Anną, Krift off e’m i Sven’em… wszystko przy muzyce z fi lmu 
„Kraina Lodu”. Na pamiątkę świetnej zabawy wszystkie dzieci 
wykonają zaczarowane, mroźne różdżki.

Minionki 
Bob, Stuart i Kevin zapraszają do wspólnej urodzinowej zaba-
wy! Dołączcie do nas, a wspólnie przejdziemy test na żółtego 
stworka, zagramy w minionkowe kręgle, będziemy rozwiązy-
wać zagadki, łapać banany, szukać minionkowych braci… 
a nawet zatańczymy do ulubionych piosenek Minionków. 
Jeśli uwielbiasz kochane, żółte stworki to będą to Twoje 
wymarzone urodziny!
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Star Wars 
„Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce...” - te urodziny 
to nie lada gratka dla wszystkich wielbicieli sagi Gwiezdne 
Wojny. W ich trakcie przeniesiemy się do świata fantastyki 
i wspólnie przygotujemy do pokonania Lorda Vadera. Okazuje 
się, że to nie takie łatwe zadanie, bo oprócz kondycji fi zycznej  
musimy opracować taktykę, a Lord Vader to przebiegły prze-
ciwnik... Każdy uczestnik przejdzie test sprawności, spostrze-
gawczości i odwagi, aby na końcu złożyć ofi cjalną  przysięgę.

Wesołe Trolle 
Trolle to wesołe, rozśpiewane i bajecznie kolorowe stworki. 
Żyją w równie kolorowym lesie, niewiele wiedzą o otacza-
jącym ich świecie i cieszą się każdą chwilą. Ich wrogami są 
Bergowie, których ostatecznie pokonują swoim śmiechem 
i wspaniałą zabawą… Chcesz przeżyć z nimi niezapomnianą 
przygodę? Zapraszamy na trollowe urodzinki! 



Pakiet podstawowy zawiera
animacje tematyczne dla dzieci powyżej 3 roku życia prowa-
dzane według programu i scena riusza przez doświadczonych 
animatorów.

Czas trwania: 2 h (z możliwością przedłużenia, każda dodat-
kowa godzina animacji 200 zł)
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LICZBA 
UCZESTNIKÓW

LICZBA 
ANIMATORÓW CENA

do 12 osób 1 950 zł

od 13 do 25 osób 2 1 200 zł

od 25 osób od 3 od 1450 zł
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DODATKOWE ATRAKCJE DO PAKIETU 
• Eksperymenty z suchym lodem

• Kosmetyki naturalne

• Wizyta magika/iluzjonisty (30 min)

• Warsztaty tworzenia glicerynowych mydełek  

• Warsztaty „Las/ogród w słoiku”

• Piniata z wypełnieniem

• Brokatowe tatuaże 

• Skręcanie balonów 

• Kolorowe warkoczyki 

• Mini zamek dmuchany

350 zł

300 zł

500 zł

400 zł

400 zł

300 zł

200 zł

200 zł

250 zł

300 zł
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Menu 1
• prażynki ziemniaczane/popcorn
• galaretka w pucharku
• mix kruchych ciasteczek
• żelki/pianki
• lemoniada, woda niegazowana 

Menu 2
• prażynki ziemniaczane/popcorn
• galaretka w pucharku
• mix kruchych ciasteczek
• żelki/pianki
• owoce sezonowe
• babeczki kruche z budyniem
• mini croissanty nadziewane czekoladą
• lemoniada, woda niegazowana 

Dodatkowe propozycje do menu
• tort biszkoptowo śmietanowy
• pizza mix smaków
• napój gazowany piccolo

43 zł/os.

18 zł
22 zł

115 zł (1 kg)

35 zł/os.
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