URODZINY W
Animator:
1 osoba, 1 godzina
1 osoba, 2 godziny
2 osoby, 1 godzina
2 osoby, 2 godziny
malowanie buziek
+ 75 zł
skręcanie baloników
+ 70 zł
bańki mydlane
+ 60 zł
Malowanie buziek, skręcanie baloników oraz bańki
mydlane wymagają rezerwacji animatora

Robotyka edukacyjna:
Do 8 dzieci
każde kolejne dziecko
Eksperymenty:
Do 8 dzieci
każde kolejne dziecko
Wizyta iluzjonisty:
Zamknięcie lokalu:
Przedłużenie imprezy:

450 zł
+ 30 zł
450 zł
+ 30 zł
750 zł
300 zł
100 zł

230
350
360
600

zł
zł
zł
zł
Urodziny kreatywne:
(cena dot. 1 dziecka)
malowanie worko35 zł
plecaków
malowanie koszulek 35 zł

Balon z helem - 5 zł/ szt.
Kubeczki tematyczne - 1 zł/szt.
Talerzyki tematyczne - 1 zł/ szt.
Czapeczka urodzinowa - 2 zł/ szt.
Trąbka urodzinowa - 2 zł/ szt.
Dodatkowe dekoracje (opłata jednorazowa)- 100 zł
Zaproszenie na urodziny (1 szt.) - 2 zł
Cyfra wypełniona helem - 45 zł

Impreza urodzinowa trwa 2 godziny. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w danym dniu nie ma
kolejnych rezerwacji, które uniemożliwiają przedłużenie.
Informację o ostatecznej liczbie dzieci należy podać najpóźniej na dwa dni przed datą przyjęcia, co
stanowi podstawę do rozliczenia kosztów. Jeśli informacja o liczbie dzieci nie zostanie podana w
powyższym terminie, rozliczenie odbędzie się na podstawie liczby dzieci, które przybyły na
przyjęcie, jednak liczba ta nie może być mniejsza, niż zadeklarowana.
Najpóźniej dwa dni przed przyjęciem należy podać informację dotyczącą opcji organizacji urodzin,
liczby dzieci oraz poczęstunku dla dzieci w przypadku opcji nr 1. Brak informacji będzie traktowany
jako rezerwacja salki (bez poczęstunku), zgodnie z cennikiem. Rozliczenie odbywa się na
zakończenie urodzin w sali zabaw, po uwzględnieniu wszystkich kosztów.
Dzieci do 1 r.ż. wchodzą do sali zabaw bez opłat.
Wstępna rezerwacja terminu jest utrzymywana 4 dni od daty rezerwacji. W tym czasie należy
wpłacić zadatek w wysokości 100 zł. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją. W przypadku
rezygnacji, zadatek nie podlega zwrotowi.
W przypadku choroby Solenizanta lub innych zdarzeń losowych, możliwa jest zmiana terminu
przyjęcia w miarę dostępności wolnych terminów.

