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W sali zabaw Smykuś zorganizujemy wyjątkowe urodziny dla Twojego dziecka.
W specjalnie udekorowanej sali Twoje dziecko i jego goście spędzą miło czas.
Zapewniamy 2 godziny świetnej zabawy pod opieką animatorów.
Oferujemy:
salę zabaw i udekorowaną salkę urodzinową
miejsce dla rodziców przy oddzielnym stole
pyszne słodkie przekąski, napoje i owoce
obsługę profesjonalnych animatorów, którzy poprowadzą gry i zabawy dla dzieci - upominek dla Jubilata
Na życzenie organizujemy urodzinowe imprezy tematyczne oraz zapewniamy catering zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zawsze staramy się spełniać
życzenia naszych gości, nawet te najbardziej nietypowe. Oferujemy usługi fotografa, który będzie robił zdjęcia podczas urodzin, a następnie przygotuje
specjalny album.

Rezerwacje można zrobić osobiście, telefonicznie pod nr 791 322 911
oraz mailowo smykus@smykus.pl
PAKIET STANDARD
poniedziałek-piątek: 		
sobota - niedziela: 		

PAKIET eko
31 zł / dziecko ( min. 10 dzieci)
38 zł / dziecko ( min.10 dzieci)

W cenie:
Poczęstunek: ciasteczka, wafelki, żelki, paluszki, chipsy,
owoce, popcorn, chrupki,prażynki, owoce sezonowe, woda i soki
Kolorowa zastawa: talerzyki, kubeczki, serwetki, sztućce, serpentyna,
balony w salce
Animatorka: maluje buzie, podaje uroczyście tort,
organizuje wspólne zabawy
Upominek dla Jubilata

poniedziałek-piątek: 			
sobota-niedziela: 			

36 zł / dziecko
43 zł / dziecko

W cenie:
Poczęstunek: ciasteczka owsiane,gryczane, z chią,
amarantusem,orkiszowe, biszkopty bezglutenowe, chrupki
kukurydziane, chipsy owocowe, bakalie, owoce sezonowe, popcorn, żelki
bezcukrowe, woda, soki
Kolorowa zastawa: talerzyki, kubeczki, serwetki, sztućce, serpentyna,
balony w salce
Animatorka: maluje buzie, podaje uroczyście tort, organizuje
wspólne zabawy
Upominek dla Jubilata

DODATKOWA OFERTA
zaproszenia: 			
zastawa jednorazowa dla rodziców:
tematyczny wystrój sali
(jednorazowe talerzyki, kubeczki,
serwetki, obrus, girlandy,): 		
piniata wypełniona cukierkami: 		
skręcanie balonów: 			
lody/gofry/galaretka owocowa:		
tematyczne animacje 			
			

1,50 zł /szt.
1,00 zł /os.
od 8,00 zł/dziecko
od 80 zł /szt.
3,00 zł /dziecko
3,00 zł/dziecko
od 150 zł

catering dziecięcy: tort, pizza, kanapki:
catering dla rodziców: pizza, kanapki,
deska serów i wędlin, napoje:		

wycena na życzenia
wycena na życzenie

MENu dla rodziców*

Kanapki (ser, szynka Serrano, tuńczyk, jajko, łosoś) 						

75 zł /30 sztuk

Tortille z kurczakiem

								

45 zł/18 porcji (6 tortilli)

Deska serów i wędlin									

49 zł/porcja dla 10 osób

Patera owoców sezonowych 								

30 zł/ porcja dla 10 osób

Pizza Margherita 									

27 zł (6 kawałków)

Pizza Prosciutto 									

32 zł (6 kawałków)

Pizza Hawajska 									

34 zł (6 kawałków)

Ciasto (szarlotka, sernik, tiramisu, babeczki)							

75 zł/15 porcji

Przekąski:
Paluszki										

3,50 zł

Nachosy z sosami									

8 zł

Chipsy										

6 zł

Ciasteczka drobne, różne rodzaje (półmisek) 							

12 zł

Napoje:
Dzbanek soku pomarańczowego lub jabłkowego						

7 zł/1l.

Dzbanek wody z cytryną								

5 zł/1l.

Kawy/herbaty/koktajle 									

wg cennika kawiarni

*Zamówienia cateringu prosimy zgłaszać minimum na 3 dni przed imprezą urodzinową.

REGULAMIN

dla osób zamawiających urodziny
1. Odpowiedzialność za gości przyjmuje rodzic (opiekun).
2. Dzieci, które zostają na urodzinach bez opieki rodziców są pod opieka rodziców organizujących urodziny.
3. Dzieci bawią się w wygodnym ubraniu i skarpetkach.
4. Ilość dzieci trzeba potwierdzić 3 dni przed imprezą.
5. Za ilość dzieci potwierdzoną 3 dni przed imprezą trzeba zapłacić, jednak w chwili przyjścia większej liczby osób
płacimy za osoby, które doszły.
6. Dzieci do 1. roku życia bawią się bezpłatnie.
7. Tort na urodzinach kroi rodzic lub animator.
8. Stolik dla dzieci obsługują animatorzy.
9. Zadatek, który został wpłacony nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania imprezy urodzinowej
przez rodzica (opiekuna).
10. Imprezę można przenieść na minimum 10 dni przed imprezą wraz z zadatkiem. Przeniesienie imprezy
w krótszym okresie skutkuje utratą zadatku.
11. Szampana dla dzieci otwiera animator lub rodzic (opiekun).
12. Na imprezę urodzinową dzieci jest zakaz wnoszenia alkoholu, palenia tytoniu i innych używek.
13. Zakaz wprowadzania na salę wózków, pojazdów dla dzieci, rowerów oraz zwierząt.
14. Na imprezę urodzinową nie można wnosić własnego jedzenia i napojów (kawy czy herbaty, zimne napoje).
Można jedynie wnieść własny tort i ciasto dla rodziców.
15. Zamówienia cateringu dla rodziców lub dodatkowego dla dzieci prosimy zgłaszać minimum na 3 dni przed
imprezą urodzinową.
Dziękujemy i informujemy że wpłata zadatku wiąże się z zapoznaniem i akceptacją regulaminu urodzin.
Dla wspólnego bezpieczeństwa przestrzegajmy regulaminu.

............................................
data i podpis rodzica (opiekuna)

