
 

 

 

 

 

 

Pakiet podstawowy do 10 osób 

o 120 minut trwania imprezy  
o Do wyboru 150 modeli do zbudowania dobranych do grupy + standardowy wystrój sali 
o POCZĘSTUNEK: słodkie i słone przekąski, soki, woda 
o GRY I ZABAWY animowane przez zaangażowanych prowadzących  
o KĄCIK KREATYWNEJ ZABAWY (FREE PLAY)  
o DROBNY PREZENT DLA JUBILATA / SOLENIZANTA  
o UPOMINEK dla każdego dziecka  
o ZAPROSZENIA w formie do samodzielnego wydruku w domu przez rodziców   
o Podstawowa DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA (do 10 zdjęć w wersji elektronicznej wykonanych 

kompaktowym aparatem fotograficznym, wysyłka w ciągu 7 dni) 
o BON PODARUNKOWY w wysokości 30 PLN* na kolejne urodziny, dowolne zajęcia, bądź 

półkolonie w Centrum B4K  
o UBEZPIECZENIE NNW wszystkich uczestników 

*bon nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami itp. 
SALA DUŻA 399 zł 

Pakiet rozszerzony do 10 osób 

o 120 minut trwania imprezy  
o SPECJALNE TEMATY URODZINOWE (MODELE) + DEKORACJE IDENTYFIKUJĄCE TEMAT 

URODZIN (flagietki, girlandy itp.): Ninja, Miniostwory, Angry Birdies, Olimpiada, Minecraft, Lego 
City, Jurassic Land, Galaxy-Star Wars, Bat League, Bricks 4 Girlz i in. 

o POCZĘSTUNEK: owoce, słodkie i słone przekąski, soki, herbata mrożona, woda 
o GRY I ZABAWY animowane przez zaangażowanych prowadzących  
o KĄCIK KREATYWNEJ ZABAWY (FREE PLAY)  
o DROBNY PREZENT DLA JUBILATA / SOLENIZANTA  
o UPOMINEK dla każdego dziecka  
o TORBA PREZENTOWA dla rodziców JUBILATA/SOLENIZANTA  
o ZAPROSZENIA w formie do samodzielnego wydruku w domu przez rodziców   
o Podstawowa DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA (do 30 zdjęć w wersji elektronicznej wykonanych 

kompaktowym aparatem fotograficznym, wysyłka w ciągu 7 dni) 
o BON PODARUNKOWY w wysokości 50 PLN* na kolejne urodziny, dowolne zajęcia, bądź 

półkolonie w Centrum B4K  
o UBEZPIECZENIE NNW wszystkich uczestników 

*bon nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami itp. 
SALA DUŻA 449 zł 

OPCJE DODATKOWO PŁATNE: 

Każde dodatkowe dziecko 20 zł/os 

Dodatkowy posiłek: 2x średnia PIZZA Ok. 50 zł  

TORT urodzinowy 110 zł – 160 zł (w zależności od wagi) 

SZAMPAN dziecięcy 12 zł/szt. 

ZAPROSZENIA wydrukowane 2 zł/szt. 

PINIATA mała/duża 60 zł – 100 zł (z zawartością, w zależności od wielkości) 

Malowanie buziek dzieciom 50 zł (pakiet na grupę) 

STREFA RODZICA z kawą i herbatą bo. 70 zł za 2h 

IMPREZA DLA 2 JUBILATÓW (dopłata do pakietu) 100 zł (dopłata) 
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Dodatkowa informacja: 

• Warto pamiętać, że im bardziej jednorodna wiekowo grupa zaproszonych na urodziny dzieci, tym bardziej 

udana impreza. Nie występuje wtedy konieczność dzielenia dzieci w różnym wieku na podgrupy.  

• Urodziny odbywają się na Sali dużej w sobotę i niedzielę w godzinach: 10.30 – 12.30, 13.30 – 15.30, 16.30 – 

18.30.  

• Istnieje możliwość aby Rodzic na własną rękę dostarczył tort oraz ciasta na urodziny pod warunkiem okazania 

paragonu za zakup tortu w cukierni. 

• Honorujemy wszelkie KARTY DUŻEJ RODZINY* -10% zniżki na 1 dziecko, -20% zniżki na 2 dzieci, -30% na 3 

dzieci z tej samej rodziny 

• Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 3 dni, prosimy o wpłacenie 100 zł zaliczki na poczet urodzin 

• Rodziców Jubilata prosimy o przybycie 10 min przed rozpoczęciem urodzin. 
  

*zniżki, bony nie łączą się z innymi promocjami itp. 

 

 

 

Dane do przelewu: 

PM Craft Project Management Michał Mariański  

Nr konta: 94 1140 2004 0000 3902 7610 1552 

 (tytułem: data urodzin, imię i nazwisko dziecka) 
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