
 
 

Coś ciekawego, 
coś zabawnego 

i coś magicznego, 
Stworzymy 

coś wyjątkowego! 
Twoje urodziny!

Magiczny
Ogród

sala urodzinowa

Urodzinki organizujemy w piątki,
soboty i niedziele, 

rezerwacja przez stronę
www.fischer.edu.pl

 oraz tel. 6964415756, 696480499



Nie musisz zamawiać i przywozić tortu
urodzinowego, mamy rozwiązanie, które ucieszy
WSZYSTKIE dzieci dużo bardziej, niż zwykły tort!

Tradycyjne "100 Lat" przy muzyce na żywo! 

W trakcie urodzin 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
 do rozmów, w trakcie czekania na dzieci. 

Oferta urodzinowa:
W cenie wszystkie atrakcje, personalizacja
(urodziny dopasowane do każdego dziecka),

poczęstunek oraz tort pełen niespodzianek
(zupełnie inny niż znałeś do tej pory!)

Tylko u nas:

 

 

 
 
 

W cenie:
-zaproszenia;

-2h zabawy i  2 animatorki;
-atrakcje, niespodzianki, upominki ukryte

 w kuferkach i szkatułkach, pojawiające się przez
 cały czas trwania imprezy;

- pobudzająca wyobraźnię dekoracja, jak z magicznego ogrodu+
personalizacja gratis!

- oryginalnie podany poczęstunek w formie "pikniku na trawie"-
ukryty w magicznym kuferku, który dzieci znajdują w trakcie zabawy;

- TORT- kolorowy papierowy tort- każde z dzieci otrzymuje na
koniec urodzin swój "kawałek" z upominkiem;

-w cenie również 1. warsztaty kreatywne, po których każde dziecko
zabiera na pamiątkę rzecz, którą wykona

- na zakończenie Fotościanka Urodzinowa-
 solenizant otrzyma w prezencie jedno pamiątkowe 

zdjęcie robione aparatem INSTAX.
 Pozostałe zdjęcia rodzice mogą 

robić dzieciom do woli :)

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

Urodziny to coś więcej, niż zabawa
- to coś wyjątkowego!!

Dodatkowy solenizant + 50 zł. 
Bufet dla rodziców: kawa z ekspresu, herbata - bez

limitu, ciastka, plus naczynia jednorazowe + 50zł

Możliwość przyniesienia tortu klasycznego

Animowana foto-prezentacja o solenizancie

Cennik:
Pakiet standardowy:

550zł- 10 osób +solenizant
+50zł/osoba za każdą dodatkową osobę
maksymalnie do 15 osób włącznie z solenizantem

 
Usługi płatne dodatkowo:

(możliwość przyniesienia własnego poczęstunku)
 

- obsługa, naczynia jednorazowe, sprzątanie +50zł

      (ze zdjęciami z dzieciństwa) +50zł
 

*poglądowy
tort

z upominkami
dla gości-
dekoracja,

zimne ognie
 i cyfra

 z wiekiem
gratis!



W magicznym ogrodzie, pełnym wróżek, baśni, 
pełno jest zagadek, zaraz się wyjaśni... 
Odgadniesz zagadkę, wesołe już miny,  
w kuferku atrakcje na Twe urodziny! 

Personalizowany mix niespodzianka- coś wspaniałego od nas! Daj się zaskoczyć!

Coś ciekawego     Coś magicznego       Coś zabawnego
1 warsztaty kreatywne

 
1- 2 sztuczki i eksperymenty

 
2-3 Zabawy taneczne/ruchowe

 

i inne zmieniane
sezonowo

Torby jak 
 malowane

 
Roślinne obrazy

 
Las w słoiku

 
Kubkowe arcydzieła

 
Koralikove love

 
Mydlana przygoda

 
Labolatorium

świecowe
 

Fabryka lizaków
 

Katar Shreka
 

Kuferek na skarby
 

 
 
 

i inne zmieniane sezonowo

Malowane buzie
 

Bajkowe tatuaże
 

Czarodziejskie włosy
 

Niesamowita ciecz
nienewtonowska

 
Magic Floor-zabawy na

magicznej podłodze
 

W krainie 
wulkanów

 
Magiczne bańki

 
Zaczarowane głosy

 
 Magiczna tęcza w słoiku

 

 
 
 
 
 
 
 

i inne zmieniane sezonowo

Szaleństwa okrągłej tęczy
- zabawy z chustą 

 
Zumbowe skakanki

 
Zdrapkowe Wyzwania

 
Klockomania

 
Disco Time

 
Śpiewanie na ekranie

 
Roztańczone Limbo

 
Zające w workach

 
Super Moce

 
Zwierzaki- Cudaki

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 Ilość osób powżej 11 (10 gości + solenizant) ...........   Dodatki: ..........................................................

Uwagi: ...........................................................................................................................................................

 

Poniżej znajduje się spis atrakcji Magicznego Ogrodu. Atrakcje są wybierane losowo oraz dobierane
przez animatorów do solenizanta i jego gości tak, by dzieci bawiły się jak najlepiej. Jeśli Twoje

dziecko ma alergię na jakiś składnik, wykluczymy daną atrakcję z niespodzianek. 
 

Zamówienie przyjęto dnia ..........................
Kwota zadatku: ................................................
Przyjęto zadatek w wysokości ....................
Podpis ..................................................................

Rozliczenie urodzin: 
Cena pakietu...................................
. + dodatkowe osoby....................
+ dodatkowe usługi:......................
Łącznie:...................Do zapłaty pozostało:...........
Przyjęto kwotę, (podpis) ...................................................  



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 :) 


