
TEMATYKA URODZIN 
 
1. SPOTKANIE ZE SZTUKĄ - urodzinki artystyczne (odrysowywanie Jubilata, zabawy 

różnymi technikami plastycznymi, robienie pasków i bransoletek z muliny, malowanie 
twarzy) 

2. SPOTKNIE Z MUZYKĄ - urodzinki muzyczne (wszelkie zabawy przy muzyce, piosenki,  
rozpoznawanie instrumentów z płyty CD, muzyka i tańce rożnych epok, współczesna 
muzyka, konkurs Idol, You can dance, karaoke 

3. SPOTKANIE Z LINGWISTĄ - urodzinki językowe (z elementami angielskimi i francuskimi- 
poznanie słownictwa urodzinowego, zwyczaje urodzinowe w tych krajach, sto lat w  
danej wersji językowej) 

4. IN ENGLISH - urodziny prowadzone wyłącznie w języku angielskim 

5. MINI OLIMPIADA - urodzinki na sportowo (konkursy i zabawy sprawnościowe, bicie 
nowych rekordów Guiness’a, poznanie tych najbardziej znanych, rzucanie do kosza, do 
celu, zabawy zespołowe) 

6. W BAJKOWEJ KRAINIE - (połączone z najbardziej znanymi postaciami z bajek  
Disney'a, piosenki z wieczorynek, bajkowe zagadki i konkursy) 

7. URODZINY MAGICZNE - (niewidzialne litery - malowanie świecą, iskierka, uczymy się 
sztuczek magicznych, co jest w tajemniczym woreczku) 

8. NA WYSPIE PIRATÓW - (szukanie ukrytego skarbu, rozszyfrowywanie alfabetu morsa, 
uczenie się węzłów morskich, zwyczaje panujące na pirackiej łajbie) 

9. BAL KSIĘZNICZEK - (malowanie twarzy, paznokci, czesanie włosów) 

10. NA KRÓLEWSKIM DWORZE - (rycerze i księżniczki, rycerskie turnieje, kodeks rycerski, 
obyczaje, muzyka i tańce średniowieczne, elementy historyczne) 

 
 

OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE URODZIN 
 

Pakiet podstawowy: koszt 30zł od dziecka 
- udostępnienie sali 
- poprowadzenie party przez animatora 
- wybór tematyczny zabawy 
- nakrycie stołu 
- dekoracja sali 

 
Pakiet rozszerzony: 35 zł od dziecka 

- udostępnienie sali 
- poprowadzenie party przez animatora 
- wybór tematyczny zabawy 
- organizacja przekąsek i napojów – paluszki, ciasteczka, owoce sezonowe, sokii 

woda do picia 
- nakrycie stołu 
- dekoracja sali 

 
Dodatkowo rozszerzenie oferty w zależności od życzeń klienta o: 

- zamówienie tortu 
- zaproszenia 20zł pakiet 



 
 

Przyjdź popląsać razem z nami, koniecznie przebierz się za bajkową postać 
 
Organizatorzy zapewniają opiekę animatorów 
Czas trwania imprezy : 2 godziny. 

 
Terminy organizacji urodzin: 

- dni powszednie  
1800 – 2000 

- sobota i niedziela  
1000 – 1200,  
1300 – 1500,  
1600 – 1800 

 
Płatność co najmniej 3 dni przed imprezą.  W przypadku rezygnacji z imprezy 30% 
kosztu imprezy nie podlega zwrotowi. 
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