URODZINY W SOSNOWEJ SZPILCE
Terminy
Urodziny organizujemy w soboty i niedziele w godzinach: godz. 10.30, 13,
15:30, 18.
W zależności od dostępności Sali urodzinowej, istnieje możliwość przedłużenia urodzin
–dodatkowa godzina płatna 150 zł.
Po sprawdzeniu dostępności Sali urodzinowej, możliwe jest również zorganizowanie urodzin
od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych.
Liczba i wiek dzieci
Urodziny organizujemy dla grup maksymalnie 25 dzieci.
Urodziny organizujemy dla dzieci powyżej 4 roku życia, przy czym dzieci młodsze
również zapraszamy do zabawy, jednakże w obecności i pod opieką dorosłego opiekuna.
Tematy
Motywem przewodnim przyjęcia urodzinowego jest jeden z poniższych tematów.
Zajęcia tematyczne przeplatane są zabawami integracyjnymi i poczęstunkiem.
Na indywidualne zamówienie jesteśmy w stanie zrealizować inne tematy urodzinowe.
Uprzejmie prosimy o kontakt, wówczas umówimy szczegóły i przygotujemy wycenę.
1) Stwórz własną koszulkę-Pokaz Mody! (dla dzieci od 4 roku życia)
Warsztaty urodzinowe dla miłośników projektowania i świata mody. Podczas zajęć
dzieci według własnych pomysłów ozdobią i zmienią fason bawełnianych koszulek,
tworząc kreacje niczym z wybiegów mody.
2) Stwórz własną torbę – Młoda moda (dla dzieci od 5 roku życia).
Warsztaty urodzinowe dla miłośników projektowania i świata mody. Podczas zajęć
dzieci według własnych pomysłów ozdobią i zmienią fason płóciennych toreb nadając im
indywidualny fason, często zdobiąc własnym imieniem.
3) Twórcze impresje – Butelka z kolorową solą (dla dzieci od 5 roku życia). Dzieci
uwielbiają przesypywać, barwić i tworzyć prace, które mogą zabrać do domu.
Przygotowanie ozdobnej butelki, którą można zabrać do domu, która wygląda estetycznie i
w dodatku sprawia frajdę wszystkim uczestnikom - to warsztaty godne polecenia również
dla chłopaków.
4) Roboty na start – Robotyka (dla dzieci od 5 roku życia). Dzieci zbudują i zaprogramują
własne roboty, które w drugiej części spotkania wykorzystają do wspólnej zabawy.
5) W krainie zapachów -tworzenie mydełek (dla dzieci od 5 roku życia)
Urodziny z warsztatem tworzenia mydełek to wyjątkowa podróż do krainy zapachów i
kolorów! Podczas urodzin dzieci wykonają mydełka glicerynowe -kolorowe, pachnące, o
rozmaitych kształtach. Następnie zapakują je w ozdobne torebeczki i zabiorą ze sobą do
domów.
6) Mali Architekci -tworzenie makiety miasta (dla dzieci od 6 roku życia)
Warsztaty dla każdego młodego architekta. Podczas urodzin dzieci stworzą własny
projekt miasta marzeń. Będą miały też okazję poznać najbardziej niesamowite i
nowoczesne projekty urbanistyczne, poznają też rolę roślinności w architekturze oraz
porozmawiamy o nowoczesnym designie.
7) Piraci na pokład! (dla dzieci od 5 roku życia)
Pirackie urodziny to morska muzyka oraz iście piracka oprawa. Dzieci po znalezieniu
tajemniczej mapy będą musiały odnaleźć skrzynię piratów i otworzyć ją odnajdując

wskazówki do kodu kłódki. Dzieci bawić się będą także przygotowanymi przez siebie
pirackimi kapeluszami oraz własną banderą.
8) Podchody-czyli urodziny w plenerze (dla dzieci od 6 roku życia) Podczas urodzin dzieci
dzielą się na 2 drużyny. Pierwsza drużyna ruszy w teren zostawiając drugiej drużynie znaki i
zagadki. Po znalezieniu drugiej drużyny role się odwracają. Dzieci jedzą tort na początku
imprezy. Poczęstunek główny jest serwowany w plenerze.
9) Sztuka eksperymentalna (dla dzieci od 4 roku życia)
Znakomita propozycja dla jubilatów w każdym wieku. Zaprosimy dzieci do licznych
zabaw urodzinowych, przemieszanych z informacjami o sztuce współczesnej.
Następnie, w artystycznej atmosferze powstaną spontaniczne, indywidualne dzieła
sztuki w nurcie abstrakcyjnego ekspresjonizmu (urocze plamy, niebywale
niesymetryczne linie). Zachęcimy małych gości do spontanicznego wyrażania emocji,
by zabawa i radość tworzenia zawładnęły procesem twórczym. Koniec imprezy
uświetni wernisaż wystawy (obrazy będą dla dzieci pamiątką). Jeśli pogoda na to
pozwala, warsztaty i wystawa odbywają się na świeżym powietrzu, w ogrodzie.
10) Szalony naukowiec (dla dzieci od 5 roku życia)
W radosnej atmosferze dzieci rozwiną ciekawość otaczającego świata oraz zachodzących w
nim procesów. Zaangażujemy wszystkie zmysły: wzrok, węch, słuch, dotyk, smak do
lepszego rozumienia procesów. I najważniejsze na Wasze życzenie dzieci nauczą się robić
własnego Slim'a.
11) Kuchnia molekularna (dla dzieci od 5 roku życia)
Poznamy tajniki nowoczesnej kuchni molekularnej. Jak cząsteczki molekuły połączyć, by
stworzyć zdrowe żelki? Co to jest agar i arginina? Jak za pomocą glonów zrobić
makaron z marchewki? Oj będzie się działo! Będzie dymić, kipieć, a na koniec można zjeść
własne eksperymenty :)
Płatności:
Zamawiający przyjęcie urodzinowe zobowiązany jest zapłacić za dzieci, które brały
dział w przyjęciu urodzinowym zgodnie z poniższym cennikiem:
Do 10 dzieci
590 zł za grupę niezależnie od liczby uczestników
Od 11 do 25 dzieci
40 zł od dziecka
W cenie urodzin zapewniamy:
- udekorowaną salę urodzinową
-wykwalifikowanych instruktorów
-materiały na zajęcia tematyczne
-napoje (woda, soki pomarańczowy i jabłkowy)
-salę dla rodziców (mieszczącą do 12osób),
* Jeśli są Państwo zainteresowani wynajęciem sali dla większej liczby rodziców
(opiekunów) wymagane jest indywidualne ustalenie dostępności i ceny za wynajem
większej sali. Warunkiem utrzymania rezerwacji urodzin jest wpłata zaliczki
w wysokości 300 zł w terminie 2 dni od daty dokonania rezerwacji.
Dane do przelewu:
Agnieszka Przybylska
76 1950 0001 2006 0566 8814 0002

Idea Bank

W tytule przelewu proszę wpisać imię dziecka oraz datę imprezy
Pozostałą należność za urodziny należy uregulować zaraz po zakończonych
urodzinach, w recepcji Sosnowej Szpilki. Możliwa jest płatność kartą i gotówką.
Jeśli życzą sobie Państwo fakturę VAT, prosimy o przesłane do nas danych do jej
wystawienia.
Pozostałe usługi:
Catering podstawowy dla dzieci
–25zł / osoba
–minimalne zamówienie na 10 osób:
1) ciastka zbożowe
2) żelki
3) cukierki
3) wafle ryżowe
4) chrupki kukurydziane
5) sałatka z owoców sezonowych -misa (około12 porcji)
6) pizza margherita – sztuk 2 lub kanapeczki 24 szt.:
-pasta jajeczna
-szynka i warzywa
-ser żółty i warzywa
* prosimy o wskazanie rodzaju kanapeczek
Dodatkowa misa sałatki owocowej (około 12 porcji) –100 zł
Dodatkowy talerz tartinek (24 szt.) –130 zł
Dodatkowa pizza 50 zł
Poczęstunek własny dla dzieci:
Istnieje możliwość przyniesienia własnego poczęstunku dla dzieci. Wymagane jest
wówczas przyniesienie własnych naczyń do wystawienia poczęstunku.
Sosnowa Szpilka zapewnia dzieciom plastikowe kubeczki, talerzyki i sztućce.
USŁUGA
CENA
Zaproszenia 1 zł / szt.
Piniata ze słodyczami 200 zł / szt.
Duże bańki 100 zł / pół godziny
Malowanie buziek 100 zł / godzina
Skręcanie balonów 150 zł / godzina
Prezent dla dzieci 10 zł / szt.
Magik 550 zł / pokaz (pół godziny)
Tort
Tort można przynieść własny (przechowamy go dla Państwa w lodówce).
Można też zamówić tort biszkoptowy W zamówieniu proszę wskazać szczegóły tortu:
wykończenie: obłożny śmietaną lub oblany ciemną czekoladą dekoracyjną
Cena i minimalna waga tortu:
tort obłożny śmietaną
tort oblany czekoladą
2 kg (ok. 15 porcji)180 zł

2,5 kg - 225 zł
3 kg 270 zł
3,5 kg 315 zł
4 kg 360 zł
Tabliczka z napisem (z masy cukrowej) na tort:
1)mała –10 zł
2)duża –20 zł
Przy zamówieniu, proszę podać żądany napis na tabliczce.
Oferta zajęć dla rodziców podczas przyjęcia dla dzieci:
Warsztaty artystyczne – filcowanie – przygotowanie ozdób z filcu 250 zł/ godz
Zumba 150 zł/ godzina
Zabawy ruchowe z dziećmi 100 zł/godzina.
W przypadku imprezy wspólnej z dziećmi prosimy o uprzedzenie rodziców o konieczności
zabrania wygodnego stroju oraz obuwia na zmianę.
Poczęstunek dla rodziców:
1)Ciasto–90 zł (8-10 porcji):
-sernik wiedeński
beza malinowa
ciasto marchewkowe przełożone kremem
2)Przekąski:
patera tartinek dekoracyjnych(24 szt.) -130 zł:
-pasta jajeczna
-szynka i warzywa
-salami i warzywa
-ser żółty i warzywa
-mozzarella i pomidorki koktajlowe
-serek biały i warzywa pieczone (bakłażan, cukinia)
- pizza 50 zł – pizza Twojego wyboru: Hawajska, Lazur, Parmeńska, Capriciosa, Pepperoni,
Prosciutto, Feta, Quatro Fromaggi, Spinacchi, Frutti de Mare, Salmone, Montanara.
misa sałat (10-12 porcji) - 80 zł:
-Mix sałat z grillowanym bakłażanem i cukinią, cieciorką, oliwkami i fetą,
dodatkiem pestek słonecznika i klasycznego winegretu
-Mix sałat z pieczonym burakiem, serkiem kozim, płatkami migdałów
-Rukola i roszponka z serami pleśniowymi, dodatkiem rodzynek i orzechów, w
miodowym winegrecie
-Sałatka grecka
-Mix sałat z łososiem wędzonym, kaparami i komosą ryżową
-Mix sałat z pieczonym kurczakiem, świeżymi warzywami, suszonymi pomidorami,
dodatkiem pestek słonecznika i klasycznego winegretu
-Mix sałat z szynką parmeńską,świeżymi warzywami, suszonymi pomidorami,
dodatkiem pestek słonecznika i klasycznego winegretu
deska serów włoskich z dodatkami –160 zł
deska wędlin włoskich z dodatkami –140 zł

Przy składaniu zamówienia prosimy o wskazanie wybranych smaków
W trakcie urodzin można zamawiać dla dorosłych napoje ciepłe i zimne.
Pozostałe szczegóły zamówienia prosimy potwierdzić najpóźniej do piątku w tygodniu
poprzedzającym urodziny.
Dokładną liczbę dzieci prosimy podać najpóźniej do środy przed urodzinami.
Sala urodzinowa jest dostępna 15 minut przed urodzinami.
W razie pytań proszę o kontakt.
Agnieszka Przybylska 607 936 361 mail: kontakt@sosnowaszpilka.pl
godziny pracy: pon – pt 11 :19

