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PAKIET PODSTAWOWY 

Pakiet podstawowy to 2h zabawy prowadzonej przez animatora. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane. 
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Zabawy w pakiecie podstawowym są dopasowane do potrzeb i oczekiwań Solenizanta i jego gości. Bierzemy pod uwagę to, 
czym  Solenizant się interesuje, jaką muzykę lubi, jakie ogląda filmy i w jaki sposób spędza czas wolny. Każdorazowo, przed 
przyjęciem urodzinowym animator tworzy scenariusz, w którym zawiera takie zabawy i atrakcje, które są adekwatne do wieku dzieci 
oraz ich zainteresowań. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. 
Tort urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna. 
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 2h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRAINA BAJEK 

Kraina Bajek to scenariusz przeznaczony dla naszych najmłodszych Solenizantów. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Wszystkie zabawy oraz muzyka są przygotowane w tematyce znanych bajek. Dodatkowo, tematyka W Krainie Bajek zawiera 
także tatuaże naklejane (do wyboru). Podczas urodzin w najmniej oczekiwanym momencie dzieci odwiedza Myszka Mini lub 
Myszka Miki – do wyboru (ok. 15 min.), która uczestniczy w zabawie. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. 
Tort urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność;  
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 Tatuaże naklejane – do wyboru; 
 Wizyta (15 min.) Myszki Mini lub Myszki Miki – do wyboru; 
 Indywidualnie przygotowany scenariusz urodzin dopasowany do potrzeb dziecka; 
 2,5h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

 



 

 

MAŁY CHEMIK 

Mały Chemik to scenariusz pełen eksperymentów z laboratorium chemiczno-fizycznego. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

 
Eksperymenty dla dzieci to świetna zabawa, umożliwiająca zdobycie sporej dawki wiedzy o otaczającym nas świecie, reakcjach 
chemicznych, a także odkrywanie niesamowitych zagadek z praw biologii, fizyki i chemii. Wykonywanie eksperymentów to 
niezapomniana przygoda dla dzieci, która procentuje zainteresowaniem naukami ścisłymi. 

 Każde dziecko wyposażone zostanie w fartuch laboratoryjny, ochronne rękawice i okulary 
 Nasz Animator wprowadzi uczestników imprezy w tajemniczy świat eksperymentów:  

o Lokomotywa, 
o Sok z gumii jagód, 
o Pasta słonia, 
o Laboratorium slime, 
o Wulkan i wiele innych…. 

Przyjęcia urodzinowe o tematyce Mały Chemik pozwoli dzieciom przenieść się w świat pełen doświadczeń i eksperymentów 
chemicznych. Magiczne atrakcję zagwarantują każdemu uczestnikowi niezapomnianą zabawę. Przeprowadzane eksperymenty są 
bezpieczne dla dzieci. W doświadczeniach są stosowane substancje z działu chemii spożywczej oraz łagodne środki kosmetyczne 
powszechnie dostępne. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. 
Tort urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat.   

 

 



 

 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 Indywidualnie przygotowany scenariusz urodzin dopasowany do potrzeb dziecka; 
 2,5h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NA SPORTOWO 

Scenariusz Na Sportowo jest pełen sportowych zabaw i wspaniałej przygody. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane*.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Sportowe rywalizacje (ciągnięcie liny, kostka, skoki w workach, rzuty do celu, wyścigi rzędów, skoki przez drabinki, ping pong, 
rozgrywki piłkarskie i wiele, wiele innych) to tylko część atrakcji, jakie czekają na dzieci.  

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. 
Tort urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność/ Sala gimnastyczna na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 Indywidualnie przygotowany scenariusz urodzin dopasowany do potrzeb dziecka; 
 2,5h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

 

 



 

 

Urodziny na sportowo to idealna alternatywa dla zwykłych urodzin. Wybierając urodziny na sportowo stawiamy na aktywność, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, współpracę, zdrową rywalizację, koordynacje oraz wspólną zabawę. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zajęcia dopasowujemy do wieku dzieci oraz do ich umiejętności. 

Sportowe urodziny odbywają się do wyboru w naszej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 2 lub na naszej 350m, w pełni wyposażonej 
w sprzęt sportowy sali gimnastycznej zlokalizowanej przy ul. Powstańców W-wy 71 w Pruszczu Gdańskim (ta opcja przeznaczona 
jest dla grupy min. 15 osobowej i dzieci powyżej 7 lat). 

*(dotyczy: Zakątek Edukacyjny ul. Kochanowskiego 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUŹNIA ARTYSTYCZNA 

Kuźnia artystyczna to kreatywne zajęcia projektowania np. koszulki, czapki z daszkiem, torby, kubka. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Artystyczne urodziny to okazja do niezapomnianej, fantastycznej, twórczej zabawy. Uczestnicy samodzielnie tworzą wybrany projekt, 
który staje się jego własnością. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. Tort 
urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 2h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 
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LASER GAME 

Laser Game to doskonała alternatywa dla klasycznej formy paintballa. 

Laser Game umożliwia interaktywną rozrywkę pozbawioną pocisków – każda rozgrywka odbywa się z pomocą karabinów 
emitujących jedynie wiązkę podczerwoną (taką jak w pilocie od telewizora) oraz specjalnych czujników. Urodzinki Laser Game dają 
nie tylko znakomitą możliwość zintegrowania się z grupą – jest to także doskonała forma odstresowania. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne.
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane*.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. Tort 
urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność/ Sala gimnastyczna na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 2h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

Urodziny Laser Game odbywają się do wyboru w naszej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 2 lub na naszej 350m, w pełni wyposażonej 
w sprzęt sportowy sali gimnastycznej zlokalizowanej przy ul. Powstańców W-wy 71 w Pruszczu Gdańskim (ta opcja przeznaczona jest 
dla grupy min. 15 osobowej i dzieci powyżej 7 lat). 

*(dotyczy: Zakątek Edukacyjny ul. Kochanowskiego 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

W ŚWIECIE SPA 

Urodzinki W Świecie SPA to wspaniała atrakcja dla dziewczynek, które marzą o tym, by stać się ekspertkami od pielęgnacji 
urody.  

Podczas przyjęcia Solenizantka i jej goście poznają sekrety piękna oraz nauczą się samodzielnie wytwarzać pachnące kosmetyki do 
wyboru. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. Tort 
urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 2h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

W czasie przyjęcia Solenizantka oraz jej goście mogą poczuć się jak w salonie SPA. Animatorka prowadząca przyjęcie urodzinowe 
podczas warsztatów wykona delikatny peeling cukrowy, maseczki, pomaluje paznokcie dziewczynek tęczowymi kolorami, ozdobi 
je świecidełkami (kamyczki-cyrkonie, gwiazdki, brokat), a także na życzenie – wykona delikatny makijaż.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARAOKE W RYTMIE DISCO 

Urodziny Karaoke w rytmie disco to idealna propozycja dla miłośników i miłośniczek śpiewania oraz tańca. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. Tort 
urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 2h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

Impreza w stylu karaoke łączy w sobie to, co dzieci lubią najbardziej: światła laserowe, wesołą muzykę, dużo tańca i dużo śpiewu.  
Goście będą mogli przebrać się w przebrania. Pobawimy się w „Just Dance”, „Jaka to melodia”, „You can Dance”, nauczymy się 
układu tanecznego oraz pośpiewamy ulubione muzyczne piosenki. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MASTERCHEF 

Urodziny w tematyce MasterChef to wspaniała zabawa podczas której dzieci będą mogły spędzić miło czas wspólnie piekąc 
ulubione przysmaki. 

Solenizant wraz z gośćmi przygotuje urodzinową ucztę piekąc pizzę, ciastka francuskie na słodko lub zawijane ślimaczki 
nadziewane ulubionymi dodatkami: serem, szynką, pieczarkami… Będzie smacznie, zdrowo i kolorowo. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. Tort 
urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 2h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

Podczas urodzin dzieci wybiorą się w kulinarną podróż! Świat drożdżowych mini pizzerek, ciastek francuskich na słodko, czy 
zawijanych ślimaczków z ulubionym nadzieniem stanie przed nimi otworem. Dzieci podczas przyjęcia dowiedzą się, co to takiego 
jest food design oraz co ciekawego tworzą projektanci zajmujący się właśnie tą dziedziną sztuki użytkowej. Udowodnimy, że design 
może posmakować każdemu, niezależnie od płci czy wieku, a wszystko to dzięki kreatywnej prowadzącej i jej młodym pomocnikom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZACZAROWANI 

Jeżeli Twoje dziecko uwielbia Harrego Pottera, wróżki, czarownice i czarodziejskie stworzenia to będzie najlepszy pomysł na 
magiczne przyjęcie urodzinowe!  

Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci zrobią własne magiczne różdżki, będą wymyślali zaklęcia, zabawa będzie obejmowała 
także warsztaty chemiczne, podczas których wspólnie uwarzymy magiczny eliksir i inne, bardzo ciekawe magiczne sztuczki. 

 Podczas urodzin animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy fabularne. 
 Zabawie towarzyszy dyskoteka z kolorowymi światłami i laserami, podczas której puszczane są bańki mydlane.  
 Dyskoteka jest prowadzone przez animatora. 

Podczas urodzinek nie może zabraknąć tortu lub innego słodkiego poczęstunku, na którym Solenizant może zdmuchnąć świeczki. Tort 
urodzinowy dostarczany jest przez Rodzica/Opiekuna. 

 W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna.  
 Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy. 
 Na koniec przyjęcia urodzinowego Solenizant otrzymuje wyjątkowy prezent, jakim jest obrazek w ramce z odciśniętymi palcami 

wszystkich gości biorących udział w zabawie oraz słodki upominek. 
 Wiek dziecka od 5 lat. 

W cenę wliczono: 

 Cały lokal na wyłączność; 
 Zaproszenia dla gości; 
 Dekorację sali; 
 Wszelkie materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy, scenariusza; 
 Poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda); 
 Zastawę stołową (plastikową); 
 2h zabawy prowadzonej przez animatora; 
 Obrazek w ramce z odciśniętymi palcami gości solenizanta  
 Słodki upominek dla Solenizanta. 

Dzieci będą mogły sobie zrobić tatuaże wodne. Węże, smoki, jednorożce i inne magiczne stworzenia. Cała impreza utrzymana 
będzie w tematyce czarów, czarodziejów, magii, czy wróżek. 
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Zapraszamy !!! 

 

JAK URODZINKI TO TYLKO Z 

EDUKACYJNYM  ZAKĄTKIEM!!!

KONTAKT: 

tel. 733-455-233 

tel. 733 809 607 

kontakt@edukacyjnyzakatek.pl 



 

 

Regulamin urodzin 
URODZINY ORGANIZOWANE SĄ OD 5 ROKU ŻYCIA!  
Dopłata całości kwoty odbywa się najpóźniej w piątek przed urodzinami! 
Tylko i wyłącznie wynajęcie sali dla dorosłych upoważnia do przebywania w Zakątku innych gości poza rodzicami solenizanta! 
Podczas wynajęcia sali dla dorosłych tylko rodzice solenizanta mogą przebywać, w kluczowych sytuacjach (np. podczas przyniesienia tortu)  na Sali zabaw podczas 
imprezy urodzinowej !!! 

 
1. Sala będzie dostępna dla Państwa 10 minut przez godziną rozpoczęcia urodzin. (Prosimy nie przyjeżdżać wcześniej – musimy mieć czas na dokładne sprzątnięcie lokalu po 
poprzednich urodzinach oraz przygotowanie wszystkiego na Państwa przyjęcie.) 
2. Animator sam decyduje o kolejności przeprowadzenia atrakcji urodzinowych. 
3. Przyjęcie urodzinowe w pakiecie podstawowym trwa 2 godziny, w przypadku urodzin ze scenariuszem 2,5 h, a w przypadku urodzin z nocowaniem - w godzinach 19:00-09:00. 
4. Urodziny przez nas organizowane odbywają się w Pracowni Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Jana Kochanowskiego 2 /I piętro lub w sali 
gimnastycznej przy ul. Powstańców W-wy 71 w Pruszczu Gdańskim – w przypadku urodzin Na Sportowo i Laser Game (opcja przeznaczona jest dla grupy min. 15 osobowej, na Sali 
sportowej od 7 roku życia) 
5. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające z sali zabaw wchodzą w skarpetkach, rajstopach, kapciach lub zamiennym obuwiu. 
6. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. 
7. Rezerwacja wstępnego terminu utrzymywana jest do 3 dni. W tym czasie nastąpić musi wpłata zadatku. Po tym terminie, jeśli zadatek nie zostanie wpłacony, rezerwacja jest 
automatycznie anulowana bez informowania o tym fakcie Zamawiającego. 
8. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego dotyczy konkretnego terminu i jest bezzwrotny.  
9. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 PLN. 
10. Pozostałą część kwoty wynikającą z umowy, pomniejszoną o wysokość zadatku, Zamawiający zobowiązany jest wpłacić gotówką lub przelewem najpóźniej 5 dni przed planowaną 
datą przyjęcia. 
11. Zamawiający może dokonać płatności gotówką/kartą w biurze przy ul. Kochanowskiego 2 lub przelewem na konto: 36 2030 0045 1110 0000 0406 1720, Fundacja Pomorski Instytut 
Edukacji. 
12. Ewentualna dopłata związana z liczbą dzieci następuje JEDYNIE gotówką i kwotą odliczoną w dniu imprezy (po przybyciu wszystkich dzieci).  
13. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia ilości gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę 
zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób i ceną wpisaną w umowie przyjęcia 
urodzinowego.  
14. Wszelkie zmiany dotyczące dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej 5 dni przed przyjęciem urodzinowym.  
15. Organizator zapewnia w cenie personel niezbędny do obsługi urodzin. 
16. Organizator zapewnia w cenie zastawę plastikową dla dzieci. 
17. Organizator zapewnia w cenie poczęstunek dla dzieci w formie ciastek, żelków, paluszków, cukierków, chrupek kukurydzianych, smakowych oraz wody i soku. 
18. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.  
19. Organizator zezwala na dostarczenie poczęstunku dla dzieci i dla rodziców przez Zamawiającego, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności. 
20. Za gości uważane są dzieci od 5 roku życia biorące udział w zabawach i warsztacie z Animatorem. 
21. Na przyjęciu urodzinowym nie mogą przebywać dzieci poniżej 5 roku życia.  
22. Na przyjęciu urodzinowym  mogą przebywać osoby dorosłe z zewnątrz (rodzice/opiekunowie) jedynie w  przypadku wynajęcia osobnej Sali dla rodziców. Nie ma możliwości 
czekania na dzieci  w poczekalni.  
23. Zamawiający (rodzic/opiekun) jest w pełni odpowiedzialny za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe.  



 

 

24. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, w tym za samodzielne wyjście dzieci po zakończonym przyjęciu ponosi Zamawiający. 
25. Uczestnictwo w zajęciach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas 
zajęć. 
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pracowni Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK. 
27. Organizator ma prawo wyproszenia z każdej osoby, niezależnie od wieku, zachowującej się nieodpowiednio, niegrzecznie, destrukcyjnie. 
28. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt. 
29. W przypadku odwołania / rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator z uwagi na koszty organizacji ma prawo dokonać potrącenia w sposób określony n/w warunkami: 
a. 100 zł – przy rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego ; 
b. 50% ceny – przy rezygnacji pomiędzy 7 a dniem poprzedzającym przyjęcie urodzinowe;  
c. 100% ceny – przy rezygnacji w dniu przyjęcia urodzinowego.  
Wyjątek stanowi wystąpienie siły wyższej (np. dłuższa choroba, działania Sanepidu, służb rządowych, czy samorządowych i tym podobne). 
30. Za zgodą Organizatora i Zamawiającego, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum dwa tygodnie 
przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego i Organizatora. W przeciwnym razie, tj. kiedy Organizator zostanie 
poinformowany 
o przesunięciu przyjęcia urodzinowego później niż dwa tygodnie przed datą odbywania się, Zamawiający jest zobowiązany do ponownej wpłaty zaliczki. Zamawiający ma możliwość 
przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz. 
31. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Zamawiającemu pełną kwotę wpłaconego wcześniej zadatku. 
32. Organizator i Zamawiający nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych 
w umowie, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej/samorządowej, 
cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź itp. 
33. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Zamawiający powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie. 
34. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Zamawiającego oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę 
zgłoszenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po przyjęciu uznane zostaną za nie powstałe na terenie Pracowni Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK. 
35. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Zamawiającego na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu. 
36. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas przyjęcia urodzinowego oraz ich nieodpłatną publikację poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej i Facebooku. Jeśli prawny 
opiekun dziecka nie wyraża zgody aby wizerunek jego dziecka został przedstawiony w w/w miejscach, zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Organizatora o swojej decyzji na 
piśmie. Organizator po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie. 
37. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie 
danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne. Zamawiający został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą 
przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926). 
38. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018r. ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest 
Administratorem Danych. 
39. Chęć skorzystania z usług Organizatora wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego, solenizanta oraz gości urodzinowych. Klient został poinformowany 
o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. 
40. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 25 maja 2018r. 

 
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW O PRZEKAZANIE DZIECIOM PODSTAWOWYCH ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH 

W NASZEJ SALI ZABAW – WSPÓLNIE ZADBAJMY O ICH BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT. 



 

 

ZASADY DOTYCZĄCE URODZINEK ZE SCENARIUSZEM ZWIĄZANYM Z PRZEPROWADZANIEM EKSPERYMENTÓW 

1. Osoba prowadząca warsztaty (animator) zobowiązuje się każdorazowo do przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP dla osób uczestniczących w zajęciach. 

2. Zabrania się wchodzenia do Sali bez zgody i nadzoru osoby prowadzącej zajęcia. 

3. Każda osoba przebywająca w Sali musi mieć na nogach własne obuwie. 

4. Podczas zajęć uczestnik musi być ubrany w fartuch ochronny, jednorazowe rękawiczki, okulary zabezpieczające oraz maseczkę (jeżeli rodzaj wykonywanego eksperymentu wymaga 

użycia maseczki). Odzież ochronną zapewnia Edukacyjny Zakątek 

5. Na Sali nie wolno przebywać rodzicom i innym osobą postronnym. Podczas warsztatów udział biorą tylko uczestnicy, osoba prowadząca warsztaty oraz osoba wspomagająca będąca 

pracownikiem Edukacyjnego Zakątka. 

6. Na Sali nie wolno wnosić żadnych przedmiotów, zabawek, jedzenia oraz picia. 

7. Zabrania się dotykania, przestawiania, przenoszenia substancji i przedmiotów znajdujących się na stanowisku warsztatowym bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej zajęcia. 

8. Bezwzględnie nie wolno brać do ust żadnych substancji i przedmiotów znajdujących się na stanowisku warsztatowym. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za 

zgodą osoby prowadzącej. 

9. Zabrania się przenoszenia oraz wynoszenia z Sali elementów wyposażenia, preparatów oraz innych rzeczy przeznaczonych do przeprowadzenia warsztatów. 

 

 


