PAKIETY
URODZINOWE
Park Rozrywki Julinek
Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia

Pakiety urodzinowe w Parku Rozrywki Julinek
Czas trwania przyjęcia urodzinowego - do 4 godz.
Minimalna liczba uczestników - 10 osób
Pakiet 1
Pakiet dla dzieci od 4 lat do 7 lat
Pakiet obejmuje:








Opieka animatora – 2,5 godz.
(w tym 1 godz. animacji – prosimy o wybór z katalogu)
Uroczyste wręczanie prezentów- krojenie tortu
Dedykowane miejsce
Udekorowanie sali + zastawa urodzinowa
Nielimitowane wejście na Krainę Dmuchańców lub 1 trasa na Parku Linowym
+ 30 minut w Krainie Dmuchańców
Słodkie przekąski – paluszki, mix ciastek, popcorn, owocowe szaszłyki, słodkie
pianki, cukierki, chipsy, 1 patera ciasta sezonowego mix (20 kawałków)
Napoje dla dzieci (herbata, woda z miętą i cytryną, soczek 100 ml)
Cena 79 zł / os. *

Przykładowa aranżacja sali – wycena indywidualna na życzenie Klienta

*podane ceny zawierają podatek VAT

Pakiet 2
Pakiet dla dzieci od 8 lat do 12 lat
Pakiet obejmuje:









Opieka animatora – 2,5 godz.
(w tym oprowadzenie po atrakcjach, opieka nad dziećmi na poszczególnych
atrakcjach, Uroczyste wręczenie prezentów – krojenie tortu)
Dedykowane miejsce
Podstawowa dekoracja sali
Wejście na 2 trasy Parku Linowego
Mini Golf – 30 minut
Słodkie przekąski – paluszki, chipsy, popcorn, owocowe szaszłyki, mix ciastek,
cukierki, 1 patera ciasta sezonowego mix (20 kawałków)
Napoje dla dzieci (herbata, woda z miętą i cytryną, soczek 100 ml)
Cena 79 zł/ os.*

Przykładowa aranżacja sali – wycena indywidualna na życzenie Klienta

*podane ceny zawierają podatek VAT

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:








Tort - smaki do wyboru:
- śmietanowy
- czekoladowy
- śmietanowo-cytrynowy
- tiramisu
- orzechowy
Tort podstawowy (okrągły / prostokątny) - 65 zł/kg
Tort w specjalnych kształtach (np. samochód, gitara) – 90 zł/kg
Malowanie buź – 8 zł/os.
Zaproszenia – 2 zł/szt.
Patera ciast sezonowych (20 kawałków) – 35 zł
Wyplatanie warkoczyków – 10 zł/os.
Piniata – 110 zł/szt.

Przykładowa aranżacja sali – wycena indywidualna na życzenie Klienta

*podane ceny zawierają podatek VAT

KATALOG
ANIMACJI
URODZINOWYCH
*podane ceny zawierają podatek VAT



Cyrkowe













Cyrkowy tor przeszkód- nasz Klaun Psotnik chciał pobawić się
w ganianego, niestety żeby go złapać, dzieci będą musiały
pokonać jego tor przeszkód.
Cyrkowy akrobata- Chodzenie po linie poziomej - w cyrku nie
może zabraknąć mrożących krew w żyłach linoskoczków. Dzieci
na naszej linie animacyjnej będą miały okazję do wykazania się
dobrą równowagą.
Wyścig w ogromnych butach klauna- to nie lada wyczyn dla
maluchów ale i ogromna frajda, z naszymi animatorami każdy
będzie mógł przymierzyć prawdziwe buty Klauna.
Balonowe zoo - z naszymi animatorami przeniesiemy się do krainy
zwierząt cyrkowych za pomocą balonów do modelowania.
Cyrkowy magik – za pomocą tunelu animacyjnego i naszego
animatora, każdy będzie mógł zamienić się w wymarzone
zwierzątko.
Ucieczka zwierząt z cyrku- wyścig na drewnianych szczudełkach.

Bajkowe: Przyjęcie księżniczek lub Super Bohaterowie
Superbohater
1. „Lot Supermana” - tor przeszkód w pelerynie – z nami każde dziecko
może zostań superbohaterem, zakładając czerwoną pelerynę i lecąc
na ratunek, pokonując nasz tor przeszkód .
2. Każdy może być super bohaterem”- każdy posiada jakieś super moce nasze zawody sprawdzą zdolności małych superbohaterów (siła,
zwinność, celność itp.)
3. Walka dobra ze złem - wciąż trwa walka między dobrem a złem, z nami
dzieci będą mogły wcielić się w jedną z drużyn i walczyć ze sobą
przeciągając linę animacyjną.
4. Rzut turbo-butem - superbohater musi także trenować swoją celność,
za pomocą turbo-buta na pewno mu się to uda.
5. Super skoki - wyścig na dmuchanych piłkach.
6. Quiz superbohatera- nasz animator sprawdzi pociechy ze znajomości
superbohaterów.

*podane ceny zawierają podatek VAT

Przyjęcie księżniczek
1. Balonowy ogród- każda księżniczka kocha kwiaty, z naszymi
animatorami małe księżniczki przeniosą się do zaczarowanego ogrodu
za pomocą balonów do modelowania.
2. Tor wściekłego smoka - wyobrażamy sobie, że jesteśmy dzielnym
rycerzem bądź księżniczką uciekającą z wieży, którego/ą goni ogromny
smok. Aby uciec z wieży trzeba pokonać tor przeszkód.
3. Bajeczny bal - nasze mini disco przeniesie księżniczki na prawdziwy bal
królewski.
4. Wskocz na tron - wszystkie księżniczki muszą znaleźć tron dla siebie - co
jeśli jednego zabraknie? Zabawa na zasadzie krzesełek.
5. Królewska gracja- rodzina królewska musi chodzić z gracją, wyścig
z workiem na głowie sprawdzi w kogo żyłach płynie królewska krew



Sportowe
1. Mini olimpiada: Z naszymi animatorami młodzi sportowcy przeniosą się
na igrzyska olimpijskie gdzie będą musieli wykazać się sprawnością
w wielu konkurencjach takich jak:
 Skok w dal
 Wyścig w workach
 Skakanie przez ogromną skakankę
 Kręcenie kołem hula- hop
 Rzut ringiem do celu
 Przeciąganie liny
 Tor przeszkód na czas
 Odbijanie piłeczki paletką

*podane ceny zawierają podatek VAT



Wojskowe
1. Musztra: Nie ma wojska bez musztry. Nasi animatorzy nauczą
małych żołnierzy podstawowych elementów musztry oraz
pomalują im buzię na barwy polowe.
 Gdy wszyscy goście przybyli rozpoczynamy zajęcia z musztry:
- w szeregu zbiórka
- kolejno odlicz
- w prawo zwrot
-w lewo zwrot
- w tył zwrot
- padnij, powstań
- marsz w miejscu
2. Trening sprawnościowy: nasz tor przeszkód sprawdzi kondycję
oraz sprawność fizyczną każdego młodego żołnierza.
3. Nauka skręcania szabli z balonów- każdy żołnierz musi mieć swój
oręż, nasi animatorzy z pewnością zadbają o wyposażenie
małych żołnierzy.
4. Przeciąganie liny - każdy żołnierz musi być silny, przeciąganie liny
jest idealnym testem ta tężyznę fizyczną.
5. Papierowa wojna - każdy wyszkolony żołnierz musi sprawdzić się
na polu bitwy - nasza wojna na papierowe kule to bezpieczna
bitwa, w której dzieci będą mogły poczuć się prawdziwymi
żołnierzami.
6. Wyścig w workach- żołnierz musi radzić sobie w każdych
warunkach, ciekawe jak poradzi sobie z nogami w worku.

*podane ceny zawierają podatek VAT

