
FORMULARZ URODZINOWY 

Cena: Ilość: Wartość:

60 zl/godz.

Cena: Ilość: Wartość:

300 zl

300 zl

jeśi tak to      

x

Cena: Ilość: Wartość:

Cena: Ilość: Wartość:

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

60 zł

Zamawiający:

Telefon:

Adres e-mail:

Godziny rezerwacji:

Ilość osób - dzieci                                                 

(dziewczęta / chłopcy):

Animator -Pan

Animator - Pani

"studio" tatuaży brokatowych i wodnych

Podane ceny są cenami brutto.

Imię dziecka:

Wiek dziecka:

Ilość osób - dorośli                                    

(proszę zaznaczyć czy wspólny 

stół czy osobny                                          

Capoeira

DODATKOWO  (czas trwania zajęć 45 min., po potwierdzeniu dostępności instruktora):

ZAJĘCIA SPORTOWE

malowanie buziek

skręcanie baloników

tańce do muzyki, przebieranki, zabawy muzyczne z balonami

stworzenie wspólnej pamiątki (część plastyczna)

dekorowanie ciasteczek

zamykanie dzieci w bańce: koszt 120 zł (przy grupie do 15 osób;                                                        

powyżej 15 osób dopłata +10 zł za dziecko)

Filipińskie Sztuki Walk

Piłka nożna (uzależniona od pogody - zajęcia na zewnątrz budynku)

Zajęcia ogólnosportowe w sali lub na boisku

Fitness dla dzieci

Taniec nowoczesny i klasyczny

Żonglerka pałeczkami

Cheerleaderki (fitness z pomponami)

DODATKOWO:

KOSZTY ORGANIZACYJNE ( sala, dekoracja, zastawa, kawa, harbata)

DODATKOWO PŁATNE

rozbijanie piniaty wypełnionej cukierkami (dowolny wzór)                                                                             

koszt w zależności od wielkości od 30 zł do 50 zł

tworzenie bransoletek i breloczków

wielkie bańki mydlane (uzależnione od pogody, na zewnątrz budynku)

ZABAWY (w cenie, do wyboru)

na życzenie ekspertmenty do produktów spożywczych

ANIMATOR

zabawy z chustą animacyjną i tunelem

zabawy sportowe

warkoczyki z wstążkami (zabawy z włosami)

konkursy z nagrodami 

bańki z wytwornicy do baniek

Aikido

Data przyjęcia urodzinowego:



Cena: Ilość: Wartość:

Cena: Ilość: Wartość:

400 zł

10 zł/osob.

Cena: Ilość: Wartość:

150 zł

200 zł

250 zł

PRZEKĄSKI NA CIEPŁO Cena: Ilość: Wartość:

20 zł

15 zł

15 zł

15 zł

18 zł

32 zł

7 zł

15 zł

Cena: Ilość: Wartość:

podpis 

Zamawiającego:

DODATKOWO (cena do uzgodnienia):

URODZINY SZALNEGO NAUKOWCA

SEANS FILMOWY (film……………………………………………………………………………….

DODATKOWO:

Skrzydełka z kurczaka z sosami (16 szt.)

Mini kanapeczki (deska)

Frytki (porcja)

Nachos z sosami i serem (porcja)

TORT

wersja najskromniejsza

najbardziej popularny

wersja bardziej atrakcyjna

ŁĄCZNIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu urodzinowym MOSiR Ząbki (zgodnie z 

ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Prosimy również o wypełnienie danych 

kontaktowych, które umożliwią łatwiejszy i szybszy kontakt.

Quessadilla (szt.)

DODATKOWO:

PRZEKĄSKI NA ZIMNO - OWOCE - NAPOJE (wg życzenia)

oczywiście można przynieść swój tort

PIZZA (Hawajska, Salami)  –  szt./dla 4 osób

Burger Kids (mięso wołowe lub z kurczaka z frytkami i surówką - szt.)

Nuggets (4 szt. z surówką i frytkami) 


