ANKIETA URODZINOWA
URODZINY W DOMU
PLANETA KREACJI
IMIĘ DZIECKA?

ILE MA LAT?

DATA I GODZINY
URODZIN

LICZBA GOŚCI*
KONTAKT
tel. i mail

ZAMAWIAJĄCY
(imię i nazwisko)

ZALICZKA

Wpłacono bezzwrotny zadatek w wysokości………………………………...zł

URODZINY PLANETA ZIEMIA
DOPCJE DO WYBORU:
(swój wybór zaznacz krzyżykiem)

URODZINY W DOMU
PAKIET PLANETY KREACJI

300 zł

PAKIET URODZINY TEMATYCZNE

390 zł

- grupa dzieci – max.15 osób (pow. dopłata 15zł/dziecko).
- grupa dzieci – max.20 osób (pow. dopłata 15zł/dziecko) - 2h zabawy z animatorem z wykorzystaniem motywu
przewodniego: gry i zabawy integracyjne wokół tematu:
- 2h zabawy z animatorem: np.wielkoformatowa gra
→ STAR WARS – robienie mieczy świetlnych z
planszowa „Co wiesz o Jubilacie”, gry i zabawy
baloników, walka na miecze świetlne, odwiedziny dwóch
integracyjne, zabawy sportowe, tory przeszkód,
robotów
pląsy przy muzyce, malowanie farbami na folii
strechowej (jeśli urodziny są w ogrodzie) i wiele innych z bajki STAR WARS, przyklej ucho mistrzowi YODA, i
wiele innych
→ ZMYSŁY – dla lubiących się pobrudzić: robienie
domowej ciastoliny lub cieczy nieniutonowskiej,
wielkie bańki mydlane, gry i zabawy z wykorzystaniem
naszych zmysłów
→ KSIĘŻNICZKI – gry i zabawy dla prawdziwych dam,
tworzenie biżuterii dla prawdziwej księżniczki,
zabawy z przebraniami, pląsy przy muzyce.
→ ROBOTY – zabawy z programowaniem – najpierw
programujemy siebie, później bawimy się z
programowaniem
małych robotów myszek, skonstruujemy też własnego
robota z kartonów

OPCJE DODATKOWE:
MALOWANIE TWARZY

85zł

BROKATOWE TATUAŻE

85zł

SKRĘCANIE BALONIKÓW

70zł

PINIATA

160zł

WIEkIE BAŃKI MYDLANE

85 zł

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO WPŁATY 100zł ZALICZKI DO 7 DNI OD POTWIERDZENIA TERMINU REZERWACJI.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez „Planetę Kreacji” zawartych w ankiecie j, wysyłanie

informacji handlowej na udostępniony przeze nr telefonu, tj. informacje dotyczące terminów zajęć, oferty zajęć i wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez PLANETĘ KREACJI S.C. zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art.
13 ust. 1 i 2 RODO i oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną RODO Planety Kreacji Magdalena Kowalczyk
Małgorzata Radecka s.c.

…………………………………………………………

Data

…………………………………………………………

Podpis rodzica / opiekuna

Kontakt: 503 694 313 – Magda / 696 145 474 – Małgosia / kontakt@planetakreacji.edu.pl
Nr konta: 43 1140 2004 0000 3102 7707 6548, tytuł: imię i nazwisko Jubilata, data i godzina urodziny

