
ANKIETA    PRZYJĘCIA   URODZINOWEGO                                                                                                Podpis:  ……………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko  zamawiającego:…………………………………………………………………………………….                                                        Pakiet urodzinowy Drugi :  

Adres mailowy ……………………………………………… Tel. Kontakt…………………………………………….                                              – poniedziałek – czwartek  36 zł / osoba          - piątek – niedziela  42 zł / osoba 

Imię i wiek dziecka………………………………………………..                                                                                                                 – Wszystko to co w pakiecie Pierwszym  

Liczba dzieci…………………………………………. Wiek dzieci………………………………………………………                                              + szampan Piccolo + nieograniczona ilość ciepłych tostów 

Wpłacam bezzwrotną zaliczkę w wysokości…………….(min.100 zł) na rezerwację salki urodzinowej. Pakiet urodzinowy Trzeci :  

Termin Urodzin    Data:……………………….                                                                                                                                      – poniedziałek – czwartek  42 zł / osoba        - piątek – niedziela  48 zł / osoba 

                           Godziny:………………………                                                                                                                                      - Wszystko to co w pakiecie Drugim 

            Pakiet urodzinowy Pierwszy : (min.8 osób)                                                                                                                     + Lody kulkowe 

- poniedziałek – czwartek 30 zł / osoba (240 zł)        - piątek – niedziela  36 zł / osoba (288 zł)                       Urozmaicenie menu:                                      Urozmaicenie imprezy:                                        

W cenie:                                                                                                                                                         mufina  5zł/szt.                                                    wniesienie swojej piniaty  50zł 

- wynajęcie salki urodzinowej na 2h.                                                                                                                           galaretka  5zł/szt.                                                         malowanie buziek  5zł/osoba 

- soczek + woda na jedno dziecko                                                                                                                                pizza  35 zł/szt.                                                              kręcenie baloników  30/50zł 

- przekąski (paluszki, chrupki, popcorn, żelki, draże, herbatniki)                                                                            patera owoców sezonowych 30zł                             tatuaż  5zł/osoba      

Wersja zdrowsza : (suszone owoce, chipsy owocowe, chrupki kukurydziane) + 3zł/dziecko                            ciasteczka dla rodziców 50zł                                      animator 100zł/1h                  

- kolorowa zastawa urodzinowa                                                                                                                                   Open Bar dla rodziców (napoje)                                malowanie włosów  5zł/osoba           

- udekorowanie Sali                                                                                                                                                         Tort         tradycyjny           Foto          Bajkowy               zaproszenia  2zł/szt. 

- uroczyste podanie tortu                                                                                                                                               woda (dzbanek) 10zł                                                   piniata urodzinowa 150zł 

- 2h zabawy na 4- poziomowej konstrukcji małpiego gaju.                                                                                      sok lub lemoniada (dzbanek) 14zł                             wata cukrowa  150/250zł 

                                                                                                                                                          balon z helem  10zł/osoba                                          mały Inżynier  
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