
Pakiet: Czarodziejska
 Stokrotka 1

600 zł 
6-10 osób 

+ solenizant

Dodatek:  
dostojna róża

 (własny tort
tradycyjny
i/lub swój

poczęstunek)
naczynia jednorazowe/

sprzątanie
+ 50 zł 

 
 

Pakiet 
             Czarodziejska Stokrotka 1     2   ___________(cena)

Dodatki:
                                Słodki Fiołek         ____________  
                           Kreatywny Tulipan   ____________
                             Dostojna Róża         ____________
            Magiczna Niezapominajka     ____________

 
                               Łącznie do zapłaty: _______________ 

Pakiet: Czarodziejska
Stokrotka 2

750 zł
11-15 osób 
+ solenizant

Magiczny Ogród - urodziny dla dzieci

2h zabawy
1 animator

Napoje: 0,5 litra/dziecko
gry i zabawy niespodzianki, 

funfloor
fotogadżety

 zdjęcia z imprezy umieszczane na fb
dyskoteka z kolorowym oświetleniem 

 
 
 
 
 
 

poczęstunek dla dzieci

poczęstunek dla rodziców                       

Dodatek: 
słodki fiołek

+ 150 zł 

(ciasteczka, cukierki, pianki,
chrupki)

(dostęp do kącika kawowego -
kawa/herbata, mleko, ciasteczka,

naczynia jednorazowe) 

Warsztaty Kreatywne
+malowanie

buzi/tatuaże brokatowe
(stworzone rzeczy dzieci

zabierają ze sobą)

Dodatek: kreatywny
tulipan 
+ 150zł

Dodatek :
Magiczna

niezapominajka
 - tort papierowy

z niespodziankami
+ 50 zł 

 
 

Twój bukiet urodzinowy

Urodzinki organizujemy w piątki, soboty i niedziele, 
rezerwacja przez stronę www.fischer.edu.pl
 oraz tel. 6964415756, 696480499



Aż 3 komfortowe sale do dyspozycji dzieci ( w tym sala z piękną dekoracją
Magicznego Ogrodu: kwiaty/światełka/fototapeta)
Urodziny od A do Z prowadzone przez profesjonalne animatorki (1 lub 2)
Tradycyjne "100 Lat" przy muzyce!
Kameralne urodziny -ćwiczymy z Twoim dzieckiem ważne umiejętności
społeczne, np. przywitanie gości, czy przyjmowanie życzeń, a także oswajamy
z sytuacją, gdzie dziecko jest w centrum uwagi wszystkich gości.
Rodzice mają spokojną i komfortową przestrzeń

Nie musisz zamawiać i przywozić tortu urodzinowego, mamy rozwiązanie,
które ucieszy WSZYSTKIE dzieci dużo bardziej, niż zwykły tort- tort
papierowy z prezencikami! (płatny dodatkowo)

Urodziny w Magicznym Ogrodzie
Niezwykłe przyjęcie - urodziny dopasowane do każdego dziecka na
podstawie ankiety o solenizancie :)

Tylko u nas:

     do rozmów, w trakcie czekania na dzieci. 

 
 
 

Łącznie do zapłaty (na podstawie wybranych pakietów i dodatków):.........................................

Pobrano zaliczkę w wysokości:.........................................( min.100zł;karta/gotówka) ................................(podpis)

Do zapłaty w dniu urodzin pozostało:........................................

Płatność w dniu urodzin:..................................(karta/gotówka) ............................(podpis)

Imię i nazwisko dziecka ...................................................................., wiek ..........................................

Data imprezy............................... godzina  10:00      13:00      16:00      *17:00- w piątki

   nr. tel. ..........................................................

 

* Uwagi dla organizatora:

...........................................................................................................................................................

 

Rodzicu-jeśli szukasz kameralnej alternatywy dla urodzin 
w popularnych salach zabaw- mamy coś dla Ciebie!

Urodziny to coś więcej, niż zabawa
- to wyjątkowy dzień!!

 Skomponuj swój 
magiczny bukiet!

 (1 str.)

Twoje zamówienie:data zamówienia:
    ..............................



Imię, drugie imię i nazwisko:
 

Ile lat kończy:
 

Przedszkole/szkoła do której uczęszcza:
 

Ulubiony kolor:
 

Ulubione zwierzątko:
 

Czy ma zwierzątko/jeśli tak jakie/ile:
 

Ulubiona zabawka:
 

Ulubiona zabawa:
 

Ulubione jedzenie:
 

Ulubione miejsce:
 

Ulubiona książka:
 

Ulubiona bajka/film:
 

Ulubiony bohater z bajki/filmu:

 

 

Ankieta o solenizancie
*Na jej podstawie przygotujemy kilka niespodzianek  w czasie zabawy :) 


