
 

 

 

 

 

Pakiet podstawowy do 10 osób 

o 120 minut trwania imprezy  
o Do wyboru 150 modeli do zbudowania dobranych do grupy  
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  
*bon nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami itp. 

URODZINY WYJAZDOWE  339 zł (dojazd w mieście Szczecin w cenie) 

OPCJE DODATKOWO PŁATNE: 

Każde dodatkowe dziecko 20 zł/os 

Specjalne tematy urodzinowe typu Ninja, 
Miniostwory, Angry Birdies, Olimpiada, Minecraft, 
Lego City, Jurassic Land, Galaxy-Star Wars, Bat 
League, Bricks 4 Girlz i in (modele)  

10 zł 

Dojazd poza miasto 2 zł/km  

ZAPROSZENIA wydrukowane 2 zł/szt. 

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

 

 

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.  

• W gestii rodziców jest zapewnienie przestrzeni do przeprowadzenia urodzin (budowy modeli z 

klocków). 

• 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 

*zniżki nie łączą się z innymi promocjami 

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) 

 

 

 

Pakiet Urodzinowy Wyjazdowy  

Bricks 4 Kidz ® 

Cennik obowiązuje od 28.08.2019 r. 

ul. Axentowicza 9 71-692 Szczecin tel. +48 602 480 244 szczecin@bricks4kidz.com www.bricks4kidz.com.pl/szczecin 

 


