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URODZINKI DLA PRZYJACIÓL I RODZINKI
u

To urodziny spędzone twórczo i aktywnie. Zaproś przyjaciół na miłe popołudnie spędzone w Różowych
Okularach, które będą czekały urodzinowo przystrojone do dyspozycji Twojej i Twoich gości. Oprócz tego
zapewniamy animację wykwalifikowanego animatora (psychopedagoga kreatywności)
wraz z
potrzebnymi materiałami.
Maksymalna liczba dzieci na imprezie organizowanej dla dzieci bez rodziców to 12-15 osób.
Maksymalna liczba osób na imprezie rodzinnej to 10 dzieci 18 osób dorosłych.

PAKIET RÓŻOWY
URODZINKI DZIECIĘCE dla 10 dzieci
-rezerwację udekorowanej urodzinowo sali kawiarni do wyłącznej dyspozycji
gości przez 2 h
-dekoracje sali kawiarni oraz papierowa zastawa stołu dziecięcego wraz z
urodzinowymi czapeczkami
-poczęstunek dla dzieci sok, woda, flipsy, paluszki, jabłka, banany, herbatniczki*
-dwugodzinną animacje wraz z potrzebnymi materiałami zgodnie z upodobaniami
jubilata wg zaproponowanego przez kawiarnię scenariusza
KOSZT 350zł
Każde kolejne dziecko 35 zł
PAKIET ZIELONY
URODZINKI DZIECIĘCE dla 10 dzieci - „z rachunkiem” – z poczęstunkiem dla dorosłych
-czyli urodzinki dla 10 dzieci z poczęstunkiem dla dorosłych (max 18 osób) wg menu (z
rachunkiem)
-rezerwację udekorowanej urodzinowo sali kawiarni do wyłącznej dyspozycji gości przez 2 h
-dekoracje sali kawiarni oraz papierowa zastawa stołu dziecięcego wraz z urodzinowymi
czapeczkami
-poczęstunek dla dzieci sok, woda, flipsy, paluszki, jabłka, banany, herbatniczki*
-dwugodzinną animacje wraz z potrzebnymi materiałami zgodnie z upodobaniami jubilata
wg zaproponowanego przez kawiarnię scenariusza
-obsługę baristy dla dorosłych gości imprezy
KOSZT 350zł + rachunek regulowany po zakończeniu imprezy
Każde kolejne dziecko 35 zł
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PAKIET NIEBIESKI
URODZINKI DZIECIĘCE (10 dzieci) Z POCZĘSTUNKIEM
DLA RODZICÓW (10 osób)
u
-rezerwację udekorowanej urodzinowo sali kawiarni do wyłącznej
dyspozycji gości przez 2 h
-dekoracje sali kawiarni oraz papierowa zastawa stołu dziecięcego wraz z
urodzinowymi czapeczkami dla dzieci i rodziców
-poczęstunek dla dzieci sok, woda, flipsy, paluszki, jabłka, banany,
herbatniczki*
-dwugodzinną animacje wraz z potrzebnymi materiałami zgodnie z
upodobaniami jubilata
-kawa, herbata, woda, sok jabłkowy lub lemoniada oraz jeden z
poczęstunków:
SŁODKI POCZĘSTUNEK: 2 ciasta (do wyboru: sernik, czekoladowe
brownie, szarlotka, ciasto z owocami, tarta z kremem mascarpone i
owocami – zależne od owoców sezonowych) przez 2h imprezy
SŁONY POCZĘSTUNEK: deska serów, koreczki, kanapeczki z różnymi
pastami, dwie sałatki
- serwis do tortu dla rodziców
KOSZT 490 zł
KOSZT Z POCZESTUNKIEM SŁODKI SŁONY 590zł
Każde kolejne dziecko 35 zł
Każda kolejna osoba dorosła 20zł

PAKIET FILOETOWY
PRZYJĘCIE RODZINNE nie tylko urodzinowe ( dla 12 osób dorosłych i 7 dzieci)
-rezerwację udekorowanej urodzinowo sali kawiarni do wyłącznej dyspozycji gości
przez 2 h
-dekoracje sali kawiarni oraz papierowa zastawa stołu dziecięcego wraz z
urodzinowymi czapeczkami dla dzieci i rodziców
-poczęstunek dla dzieci sok, woda, flipsy, paluszki, jabłka, banany, herbatniczki*
-kawa, herbata, woda, sok jabłkowy lub lemoniada przez 2h imprezy
Jeden z poczęstunków:
- SŁODKI POCZĘSTUNEK: 2 ciasta (do wyboru: sernik, czekoladowe brownie, szarlotka,
ciasto z owocami, tarta z kremem mascarpone i owocami – zależne od owoców
sezonowych) przez 2h imprezy
-SŁONY POCZĘSTUNEK: deska serów, koreczki, kanapeczki z różnymi pastami, dwie
sałatki
- serwis do tortu dla rodziców
KOSZT 340 zł
KOSZT 490 (POCZĘSTUNEK SŁODKI+ SŁONY)
Każde kolejne dziecko 10 zł
Każda kolejna osoba dorosła 20zł
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Specjalne opcje dodatkowe do pakietu fioletowego:
- 2h animacji wraz z potrzebnymi materiałami 150 zł (do 10 dzieci)
- 2h animacji wraz z potrzebnymi materiałami 190 zł (11-15 dzieci)
- „Pudło nie nudno by Różowe” –u zestaw materiałów plastycznych przydatnych do przeprowadzenia
samodzielnej animacji przez jednego z rodziców/opiekunów 60zł
*Możliwość rozszerzenia menu poczęstunku za dodatkową opłatą

Tematy animacji
Tematy animacji dostosowujemy do upodobań i wieku jubilata. Najpopularniejsze tematy:
- Kosmiczne urodziny
- Urodziny z szalonym naukowcem
- Urodziny disco
- Urodziny detektywistyczne
- Urodziny dla księżniczek i rycerzy
- Urodziny z autkami
- Modne urodziny
- Czarodziejskie urodziny
- Gwiezdne wojny
- Urodziny z wyścigami aut sterowanych (+150zł za 45min pokazu w trakcie urodzin)
- Scenariusz na życzenie – przygotowujemy scenariusz dostosowany do upodobań jubilata
Pozostałe ważne informacje:
 Aby dokonać rezerwacji należy wpłacić 30 % łącznego kosztu imprezy tym samym akceptując
regulamin organizacji urodzin

 Nr konta :











97 1910 1048 2272 1416 6778 0001
Dodatkowe ciasto w poczęstunku dla rodziców 50zł
Zmniejszenie liczby uczestników nie powoduje zmiany łącznego kosztu imprezy
Skrócenie czasu animacji nie powoduje zmniejszenia łącznego kosztu imprezy
Standardowe urodziny trwają 2h. Przedłużenie wynajęcia kawiarni o godzinę to 100 zł.
Przedłkużenie pracy animatora o godzinę to 50 zł
Nie przygotowujemy tortu – zamawiający organizują tort we własnym zakresie
Atrakcje dodatkowe :
o - pokaz dużych baniek 50 zł
o - karaoke 50 zł
o - fontanna czekoladowa 70 zł
o Pokaz filmu pt. „Co zdarzyło się od ostatnich urodzin” przygotowanego na bazie
materiałów dostarczonych przez rodziców 50 zł
Fotograf - reportaż urodzinowy 250 zł
Mini sesja rodzinna (15 zdjęć)- 150 zł
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ANIMACJA NA 1 URODZINKI oferta specjalna:
- godzinna animacja opierająca się na prostych zabawach
u
muzycznych
- w programie:
- zabawy kolorowymi piórkami i piłeczkami
- małe bańki z maszyny do baniek
- zabawa chustą animacyjną
- gra na prostych instrumentach
- zabawy z kolorowymi chusteczkami
KOSZT: cena promocyjna 100 zł/h

KLAUN
- animator w stroju klauna
- zabawy z chusta animacyjną
-pokazy baniek mydlanych
-pokazy skręcania baloników
KOSZT: cena promocyjna 100zł/h

Jeśli w naszej ofercie nie znalazłeś pakietu odpowiadającego Twoim
potrzebom lub jeśli chciałbyś rozszerzyć przyjęcie o atrakcje specjalne,
których nie ma w naszej ofercie zadzwoń:
509721087
lub napisz
info@rozowe.com.pl

