ANKIETA URODZINOWA
SALA ZABAW
PLANETA KREACJI
IMIĘ DZIECKA?

ILE MA LAT?

DATA I GODZINY
URODZIN

LICZBA DZIECI**
(min. 10 osób)

ZAMAWIAJĄCY
(imię i nazwisko)

ZALICZKA

KONTAKT
tel. i mail

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

DOPCJE DO WYBORU:
(swój wybór zaznacz krzyżykiem)

URODZINY PLANETA ZIEMIA

URODZINY PLANETA GWIAZD

PONIEDZ. - CZWART.

330zł/2h

PONIEDZ. - CZWART.

440zł/2h

PT. - NIEDZ.

390zł/2h

PT. - NIEDZ.

490zł/2h

W skład urodzin do 10 osób wchodzą:
- zabawa w sali zabaw (miejsce ogólnie dostępne dla innych Klientów)
- salka urodzinowa na wyłączność
- zastawa biała papierowa (eko)
- kolorowe balony napełnione powietrzem
- zabawa powitalna z animatorem dla dzieci (ok 10 min)
- menu „Planeta Ziemia”: popcorn, paluszki, chrupki, żelki, rurki
czekoladowe, ciastka (2 rodz.), owoce (2 rodz.: jabłka i owoc
sezonowy), sok i woda bez ograniczeń,
- kawa/herbata dla rodziców gratis
- obsługa animatora podczas podania tortu
- 1 h zabawy dla Jubilata do wykorzystania w dowolnym terminie przez
okres 1 roku.

W skład urodzin do 10 osób wchodzą:
- zabawa w sali zabaw (miejsce ogólnie dostępne dla innych Klientów)
- salka urodzinowa na wyłączność
- zastawa biała papierowa (eko)
- kolorowe balony napełnione powietrzem
- zabawa powitalna z animatorem dla dzieci (ok 10 min)
- animacje ogólne (30 min) lub brokatowe tatuaże (do wyboru)
- menu „Planeta Gwiazd”: galaretka z owocami dla każdego
uczestnika, popcorn, babeczki, chrupki kukurydziane, ciastka zbożowe
(3 rodz.), żelki, rurki czekoladowe, patera owoców, suszone owoce i,
sok i woda bez ograniczeń,
- lizak ”klocek” dla każdego uczestnika urodzin
- kawa/herbata dla rodziców gratis
- obsługa animatora podczas podania tortu
- 1 h zabawy dla Jubilata do wykorzystania w dowolnym terminie
przez okres 1 roku.

Grupa powyżej 10 dzieci – dopłata – pon-czw

28zł/1 dziecko

Grupa powyżej 10 dzieci – dopłata – pon-czw

35zł/1 dziecko

Grupa powyżej 10 dzieci – dopłata – pt-niedz

34zł/1 dziecko

Grupa powyżej 10 dzieci – dopłata – pt-niedz

39zł/1 dziecko

ANIMACJE TEMATYCZNE – 30 min. zabawy z animatorem w określonym stylu
PLANETA KREACJI – animacje ogólne
PLANETA KLOCKÓW – animacje z klockami
PLANETA BITEJ ŚMIETANY – animacje z grą Pie Face czyli bitą śmietaną w twarz
PLANETA INDIAN – animacje prosto z dzikiego zachodu
PLANETA KSIĘŻNICZEK I RYCERZY – animacje dla małych księżniczek i dzielnych rycerzy
PLANETA STAR WARS – wizyta dmuchanych robotów i animacje STAR WARS
PLANETA DZIKICH ZWIERZĄT – animacje prosto z dżungli
PLANETA ALOHA – animacje hawajskie

125zł

OPCJE DODATKOWE:
WIZYTA SZTURMOWCA PODCZAS URODZIN (wniesienie tortu, pamiątkowe selfie z postacią ze znanej bajki STAR WARS - 30min)
WARSZTATY BIŻUTERII HAND MADE (1h warsztatów tworzenia biżuterii)
BUKIET BALONÓW Z HELEM

120zł
15zł/os.

(jakie i ile …………………………………………………………………………………………………)

wg. cennika balonów

MALOWANIE TWARZY

8zł/os.*

BROKATOWE TATUAŻE

9zł/os.*

ZAMYKANIE DZIECI W BAŃCE MYDLANEJ

100 zł

SKRĘCANIE BALONIKÓW

6zł/os.*

LIZAK „KLOCEK LEGO”

3zł/os.*

KOLOROWE WARKOCZYKI

10zł/os.

WARSZTATY „MAŁY CHEMIK”

9zł/os.*

WARSZTATY „SLIME”

9zł/os.*

PINIATA
PIZZA

(określ wzór …………………………………………………………………)

165zł

( OKREŚL JAKA I ILE …………………………………………………………………………………………..)

wg cennika „Pizza Trattoria”

TORT

we własnym zakresie

ZAPROSZENIE PLANETY KREACJI

1,30 zł/os.

DŁUŻSZE URODZINY 1h z salką urodzinową
DŁUŻSZE URODZINY 1h tylko zabawa (bez salki urodzinowej)

160zł
120zł

SALA ZABAW NA WYŁĄCZNOŚĆ (zamknięta dla pozostałych Klientów - 2h)

+ 350zł

DEKORACJA SALKI URODZINOWEJ

160zł

Salka i stół urodzinowy ozdobione:
- balony napełnione powietrzem / kolorystyka dopasowana do wybranego tematu – girlandy – kolorowy obrus (dopasowany do tematu) – kolorowe
talerzyki i kubeczki - inne elementy dekoracyjne dopasowane do tematu dekoracji

TEMATY DEKORACJI DO WYBORU:
KLOCKI

TĘCZOWA

STAR WARS

AUTA

DZIKIE ZWIERZĘTA

PIŁKA NOŻNA

ŚWINKA PEPPA

MINIONKI

LITTLE BABY
(ROCZEK)

KRAINA LODU

BARBIE

LOL

MINECRAFT

PSI PATROL

INNE ………………………………
(+ 30zł)

* OPŁATA KAŻDORAZOWO ZA MIN. 10 osób
** ZADEKLAROWANA LICZBA DZIECI DO 2 DNIA PRZED PRZYJĘCIEM URODZINOWYM, JEST MINIMALNĄ ZA JAKĄ NALEŻY
UIŚCIĆ OPŁATĘ /NIE MNIEJ NIŻ ZA 10 DZIECI/.
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO WPŁATY 100zł ZADATKU W CIĄGU 7 DNI OD POTWIERDZENIA TERMINU REZERWACJI, ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 2
DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ URODZIN.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN URODZIN I REGULAMIN SALI ZABAW „PLANETY KREACJI”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Planetę Kreacji Magdalena Kowalczyk i Małgorzata Radecka s.c. zgodnie z RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących
oferty, nadchodzących wydarzeń czy aktualnych promocji oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (sms lub email) i w zakresie
określonym w Klauzuli Informacyjnej RODO dostępnej na www.planetalreacji.edu.pl

…………………………………………………………
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 urodzin

