ORGANIZACJA URODZIN

Czas trwania zabawy urodzinowej przewidziany jest na 2,5 - 3 godzin.
Koszt organizacji Urodzin (sala, dekoracje, zastawa, kawa, herbata) – 60 zł/godzinę.
dodatkowo:
 OFERTA ZAJĘĆ SPORTOWYCH (do wyboru):
* Capoeria
* Aikido
* Filipińskie Sztuki Walk
* Fitness dla dzieci
* Taniec nowoczesny i klasyczny
* Żonglerka pałeczkami
* Cheerleaderki (fitness z pomponami)
* Piłka nożna (uzależnione od pogody – na zewnątrz budynku)
* Zajęcia ogólnosportowe w sali lub na boisku
Koszt: 45 min. – 60 zł/jeden wybór.
 OFERTA ZAJĘĆ Z ANIMATOREM:
* malowanie buziek
* skręcanie baloników
* "studio" tatuaży brokatowych i wodnych
* zabawy z chustą animacyjną i tunelem
* zabawy sportowe (m.in. przeciąganie liny, skoki w workach, wyścigi na nartach, rzuty do
celu)
* warkoczyki z wstążkami, kolorowymi włosami syntetycznymi lub zmywalna 1 dniowa
koloryzacja pasemek pudrem w kamieniu
* konkursy z możliwością wygrania drobiazgów (słodycze, bransoletki, maskotki itp.)
* tańce do muzyki, przebieranki, zabawy muzyczne z balonami
* stworzenie wspólnej pamiątki (część plastyczna)
* dekorowanie ciasteczek
* tworzenie bransoletek i breloczków
* wielkie bańki mydlane (uzależnione od pogody – na zewnątrz budynku)
* bańki z wytwornicy do baniek
* na życzenie eksperymenty z produktów spożywczych.
*Dla każdego dziecka przewidziane są drobiazgi na zakończenie animacji.
Koszt: 2h – 300 zł. Przedłużenie o pół godziny +50zł.
*Dodatkowe atrakcje:
- rozbijanie piniaty wypełnionej cukierkami (dowolny wzór): koszt 30-50zł w zależności
od wielkości.
- zamykanie dzieci w bańce: koszt 120zł (przy grupie do 15 osób; powyżej 15 osób dopłata
+10zł za dziecko).
 FILMOWE URODZINY
Niezapomniane filmowe urodziny w gronie przyjaciół. Kulminacyjnym punktem przyjęcia
jest seans filmowy.

Koszt: do uzgodnienia.

 URODZINY SZALONEGO NAUKOWCA

Gwarantujemy organizację niezapomnianej tematycznej zabawy urodzinowej, dedykowanej
wszystkim młodym naukowcom między 6 a 12 rokiem życia, pełnej radości, śmiechu i
uśmiechów, a także satysfakcji z wykonanych zadań. Podczas imprezy dzieci sprawią, że
widzialne stanie się niewidzialne, wyczarują zegar w szklance wody, sprawdzą czy z grzybów
można otrzymać gaz oraz wyprodukują plastik z mleka, a to zaledwie część wyjątkowych
niespodzianek, które czekać będą na jubilata i jego gości! Nauka łączy się z rozrywką, a to z
kolei stanowi połączenie, będące gwarancją sukcesu. Być może niektórzy z uczestników
odkryją nawet swoją nową pasję lub wymarzony przyszły zawód, kto wie?
Koszt: 2h (do 15 osób) – 500 zł + 12 zł/dziecko (dla 16-25 osób: 700 zł + 12 zł/dziecko)
 POCZĘSTUNEK:
Tort: dla 20 dzieci:
- ok. 150 zł wersja najskromniejsza,
- ok. 200 zł najbardziej popularny,
- ok. 250 zł wersja bardziej atrakcyjna,
- oczywiście można przynieść swój tort,
Przekąski na zimno / owoce: zakupujemy wg życzenia Klienta. Koszt do uzgodnienia.
Przekąski na ciepło:
- PIZZA (Hawajska, Salami) – 20 zł/szt./dla 4 osób,
- Burger Kids (mięso wołowe lub z kurczaka z frytkami i surówką) – 15 zł,
- Nuggets (4 szt. z surówką i frytkami) – 15 zł
- Quessadilla – 15 zł
- Skrzydełka z kurczaka z sosami (16 szt.) – 18 zł
- Mini kanapeczki (deska) – 32 zł
- Frytki – 7 zł/porcja
- Nachos z sosami i serem – 15 zł
 W dniu urodzin prosimy gospodarzy przyjęcia o przybycie około 15 min. wcześniej.
 Gwarantujemy niezapomniane urodziny i świetną zabawę!

rezerwacje:
tel.22/674-11-64 w. 101 lub mosir@zabki.pl
MOSiR, ul. Słowackiego 21, Ząbki

