
Kidsowe zaproszenia dla gości
Opcja dodatkowa do wyboru (skręcanie balonów / tatuaże zwykłe)
Tort i owoce dozwolone we własnym zakresie
Strefa dla rodziców

Minimalna liczba gości: 8
Zabawa na konstrukcji
Kolorowa zastawa
Upominek dla solenizanta (Kids)
Poczęstunek (chrupki, paluszki, ciastka, rurki, cukierki, 
napoje owocowe, woda bez ograniczeń)

Minimalna liczba gości: 8
Zabawa na konstrukcji
Animator kierujący imprezą do 16 osób
Przyjęcie w wybranym stylu
Konkursy i zabawy
Bajkowa zastawa
Upominek dla solenizanta (Kids/Jump) i niespodzianki dla gości

Poczęstunek (chrupki, paluszki, ciastka, rurki, cukierki, chipsy, 
żelki, soki, woda bez ograniczeń)
Kidsowe zaproszenia dla gości
Opcja dodatkowa do wyboru (malowanie buzi / skręcanie 
balonów / tatuaże zwykłe)
Tort i owoce dozwolone we własnym zakresie
Strefa dla rodziców
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W przypadku obecności mniejszej
ilości dzieci, rodzic jest zobligowany do zapłacenia za zdeklarowaną liczbę gości.

Podpis recepcji

Animator kierujący imprezą
Malowanie buzi
Skręcanie balonów
Tatuaże brokatowe
Tatuaże zwykłe
Pinata
Zaproszenia Kidsowe
Żywy Olaf z Krainy Lodu (20 minut)
Zamykanie w ogromnej bańce mydlanej (do 30 minut)
Zumba Kids dla dzieci (30 minut)
Mini CrossFit (30 minut)
Fotobudka
Bubble game zabawa w napompowanych kulach (30 minut)
Zastawa bajkowa
Pokaz iluzjonisty (45 minut)
Przedłużenie urodzin 30 min. (przedłużenie obejmuje tylko zabawę na Sali Zabaw wyłączając rezerwację stolików)

Przedłużenie urodzin 30 min. z poczęstunkiem (jeżeli brak innych rezerwacji)

Dodatkowy poczęstunek fit                             
Korkowe (opłata za wniesienie własnego poczęstunku)

Tort

Warnik z kawą i herbatą  bez ograniczeń
Poczęstunek dla rodziców

pn-czw 140 zł

dla dzieci lub dorosłych 60 zł

- zgodnie z wyceną indywidualną

bezowy
3D

120 zł/kg

mix mini ciast pieczonych (do 30 szt.) 3,50 zł/szt.
mix mini ciast pieczonych (pow. 31 szt.) 3 zł/szt. talerz suchych ciasteczek (40 szt.) 30 zł

owocowy 130 zł/kg tematyczny lub ze zdjęciem 140 zł/kg

250 zł

dla dzieci i dorosłych 90 zł

Standardowa 100-130 zł Specjalna 150-180 zł

7 zł/os.
6 zł/os.
11 zł/os.

4 zł/os.

4 zł/os.
60 zł

169 zł
120 zł

120 zł
800 zł

7 zł/os.
900 zł

10 zł/os.
15 zł/os.

12 zł/os.

399 zł

pt-nd 180 zł

SUPERBOHATERA SUPERMAN, BATMAN, INIEMAMOCNI

KRÓL LEW


