
 

 

 

 

 

PAKIET PODSTAWOWY CENA BRUTTO (PLN) 

Cena za grupę do 8 dzieci – w tym jubilat/solenizant/-tka 450,00 

Pakiet podstawowy zawiera:  

• 120 minut trwania imprezy  

• 150 modeli do zbudowania dobranych do grupy wiekowej do wyboru przez rodziców i/lub jubilata + standardowy wystrój sali 

(balony, identyfikacja imienia i wieku dziecka-jubilata itp.)  

• GRY I ZABAWY animowane przez zaangażowanych prowadzących  

• KĄCIK KREATYWNEJ ZABAWY (FREE PLAY)  

• POCZĘSTUNEK: słodkie i słone przekąski, soki, woda (bez limitu!)  

• PREZENT DLA JUBILATA / SOLENIZANTA  

• Drobny UPOMINEK dla każdego dziecka  

• ZAPROSZENIA w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku w domu przez rodziców  

• DUŻA BRICKSOWA TORBA PREZENTOWA dla rodziców jubilata/solenizanta  

• Podstawowa DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA (do 15 zdjęć w wersji elektronicznej wykonanych kompaktowym aparatem 

fotograficznym, wysyłka po przyjęciu w przeciągu tygodnia)  

• BON PODARUNKOWY w wysokości 50 PLN* na kolejne urodziny, półkolonie bądź dowolne zajęcia  

w Centrum B4K Gniezno 

•  UBEZPIECZENIE NNW wszystkich uczestników 

OPCJE DODATKOWO PŁATNE CENA BRUTTO (PLN) 

• DODATKOWE DZIECKO 

(powyżej 8 dzieci – max 15 dzieci) 
25,00 

• DODATKOWY POSIŁEK - 2 X DUŻA PIZZA 

    (Pizza RetroNowa- Margherita / Salami / Szynka) 
65,00 

• PROFESJONALNA SESJA FOTOGRAFICZNA (20 atrakcyjnych, wysokiej jakości zdjęć, gotowych do 

zrobienia odbitek oraz prezent - pendrive) 
230,00 

• SPECJALNY TEMAT URODZINOWY (Prezentacja+MODELE) + DEKORACJE IDENTYFIKUJĄCE 

TEMAT URODZIN (branding sali: flagietki, girlandy itp.): Ninja, Miniostwory, Angry Birdies, 

Olimpiada, Minecraft, Lego City, Jurassic Land, Galaxy-Star Wars, Bat League, Bricks 4 Girlz 

40,00 

• ZAPROSZENIA w formie drukowanej (1 szt) 3,00 

• MALOWANIE TWARZY DZIECIOM (pakiet na całą grupę) 30,00 

• TORT tradycyjny – Cukiernia „SOWA” (szczegóły – patrz oferta tortów)** 110-160 

• DZIECIĘCY „SZAMPAN” 15,00 

• OKOLICZNOŚCIOWY T-SHIRT Bricks4Kidz ® 25,00 

• URODZINY WYJAZDOWE na terenie GNIEZNA 450,00 

• PAKIET POCZĘSTUNKOWY DLA RODZICÓW (szczegóły – patrz oferta KAWA DLA RODZICÓW) 220,00 

*zniżka nie łączy się z innymi rabatami  

** istnieje możliwość́ zorganizowania tortu we 

własnym zakresie, nie pobieramy za to 

dodatkowych opłat. 

ul. Bolesława Chrobrego 20 62-200 Gniezno tel. +48 785 560 294 gniezno@bricks4kidz.com www.bricks4kidz.com.pl 

 

 

Pakiet Urodzinowy Bricks 4 Kidz ® 
cennik obowiązuje od 17.01.2022 r. 

Honorujemy wszelkie KARTY RODZINY DUŻEJ 
-10% zniżki na 1 dziecko, -20% zniżki na 2 dzieci, -30% na 3 dzieci z tej samej rodziny 


