Ankieta organizacji Przyjęcia Urodzinowego
(Prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej ankiety co najmniej 5 dni przed urodzinami)
Imię i Nazwisko zamawiającego ……...……………………………..…………………………………………
Adres e–mail …………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………….
Imię i wiek dziecka …………………………………………..
Liczba dzieci ………………………….………
Wpłacam bezzwrotny zadatek w wysokości 200 zł na rezerwację salki urodzinowej
………………………………………….. podpis osoby przyjmującej gotówkę.
Termin urodzin: data: ………………………………DZIEŃ………………………………….. godzina: ............................
□ PAKIET URODZINOWY MINI (12 dzieci w cenie pakietu)
1. Poniedziałek-Czwartek 300 zł
2. Piątek, Sobota, Niedziela i Święta 400 zł
W cenie:
• salka urodzinowa (2h),
• bilety wstępu dla 12 dzieci
• zaproszenia dla uczestników przyjęcia urodzinowego
• kolorowa zastawa urodzinowa, gwizdek, czapeczka dla każdego dziecka,
• poczęstunek słodki dla dzieci ( możliwość rozszerzenia menu)
• uroczyste podanie jednego tortu (tort we własnym zakresie),
• jedno wejście jednorazowe na kolejną zabawę w Kręciołku,
• niespodzianka do wyboru: tatuaże, balon na patyku do zabrania do domu.
• Każde kolejne dziecko powyżej 12 dzieci: 10 zł za każde kolejne dziecko.
□ PAKIET URODZINOWY MIDI (12 dzieci w cenie pakietu)
1. Poniedziałek-Czwartek 400 zł ( 2 GODZ)
2. Piątek, Sobota, Niedziela i Święta 500 zł (2,5 GODZ)
W cenie:
• salka urodzinowa (2,5h),
• bilety wstępu dla 12 dzieci,
• zaproszenia dla uczestników przyjęcia urodzinowego.
• kolorowa zastawa urodzinowa, gwizdek, czapeczka dla każdego dziecka,
• poczęstunek słodki dla dzieci ( możliwość rozszerzenia menu)
• uroczyste podanie jednego tortu (tort we własnym zakresie),
• jedno wejście jednorazowe na kolejną zabawę w Kręciołku
• niespodzianka do wyboru: tatuaże lub balon na patyku do zabrania do domu.
• Piniata
• Zaproszenia dla 12 dzieci.
• Animator na 2,5 godz.
• Każde kolejne dziecko powyżej 12 dzieci: 10 zł za każde kolejne dziecko.
□ PAKIET URODZINOWY MAXI (12 DZIECI W CENIE PAKIETU)
1. Poniedziałek – Czwartek 500 zł (2,5 godz)

2. Piątek – Niedziela i Święta 600 zł (3 godz)
W cenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salka urodzinowa (3 h),
bilety wstępu dla 12 dzieci,
kolorowa zastawa urodzinowa, gwizdek, czapeczka dla każdego dziecka,
poczęstunek słodki dla dzieci ( możliwość rozszerzenia menu)
uroczyste podanie jednego tortu (tort we własnym zakresie),
jedno wejście jednorazowe na kolejną zabawę w Kręciołku
niespodzianka do wyboru: tatuaże lub balon na patyku do zabrania do domu.
Piniata
Zaproszenia dla 12 dzieci.
Animator na 3 godz.
Fotobudka
Pokój zagadek
Każde kolejne dziecko powyżej 12 dzieci: 15 zł za każde kolejne dziecko.
➢ Menu urodzinowe dla dzieci przebywających na urodzinach w Sali zabaw Kręciołek
(dostępne w trakcie urodzin, bez możliwości wynoszenia z salki)
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• Dodatkowe opcje do menu :
Dodatkowe słodycze: 3 zł od dziecka.
Galaretka 2 zł sztuka
Patera owoców 17 zł sztuka
Kanapki 15 zł za paterę kolorowych kanapek.
Lody Big Milk 2 zł sztuka
Tematyczna zastawa (temat do ustalenia z personelem) 5 zł (1 osoba)

•
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Rezerwacja loży dla rodziców z poczęstunkiem: (ograniczona ilość – czas i dostępność do
potwierdzenia z personelem):

Loża przekąsek (3 dzbanki soku owocowego lub napojów Tymbark, kawa, herbata, woda z
cytryną, ciastka deserowe, paluszki, orzeszki, chipsy, krakersy) 50 zł
Loża ciast (3 dzbanki soku owocowego lub napojów Tymbark, kawa, herbata, woda z cytryną,
patera ciast 24 porcji, około 2kg) 100 zł
Loża FIT (3 dzbanki soku owocowego lub napojów Tymbark, kawa, herbata, woda z cytryną,
patera ciastek zbożowych, patera owoców, mix orzechów i owoców suszonych) 80 zł
• Dodatkowe atrakcje:
□ Prezent dla każdego dziecka – 8 zł/sztuka
□ Balonowa loteria do 12 dzieci 100 zł; Balonowa loteria to przebijanie magicznych
balonów, do których zostały włożone losy .Pewne jest jedno - każdy uczestnik
zabawy wygrywa prezent! Nagrodami są słodycze, bilety wstępu do Sali zabaw
Kręciołek lub niespodzianki rzeczowe.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sali zabaw i regulaminem organizacji Przyjęcia
Urodzinowego* i akceptuję go.
………………………………………….
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

…..…………………………………………..
Data i podpis Zamawiającego

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, aktualnych
wydarzeniach i ofercie dotyczącej wyłącznie Kręciołka Sali Zabaw.
.…..…………………………………………..
Data i podpis Zamawiającego
Oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za spożycie przez dzieci i gości Przyjęcia
Urodzinowego wypieku przygotowanego/dostarczonego przeze mnie do Sali Zabaw Kręciołek na
Przyjęcie Urodzinowe.
.…..…………………………………………..
Data i podpis Opiekuna
* Regulamin Organizacji urodzin znajduje się na kolejnej stronie.

