OPISY ANIMACJI WG SCENARIUSZA:
Urodziny balonowe
Baloniku nasz malutki :) Małe i duże, krótkie oraz długie, świecące w ciemnościach,
a nawet grające. Zabawy z kolorowymi balonami dla wszystkich będą zaskakujące!
Klub Przyjaciół Myszki Mickey
Miki i Minie dziś nas odwiedzą, razem zatańczą, może coś zjedzą ... do wesołej zabawy
wszyscy przygotowani, zatem wyruszamy i na wielkie przygody czekamy.
Kubuś Puchatek i przyjaciele
Dziś u Kubusia wielkie przyjęcie. Będzie Prosiaczek, Tygrysek i inni przyjaciele. Kolorowe
serpentyny, bańki latające, kwiatki z baloników - czyżby pachnące? Pobrykamy jak
małe tygryski na polanie, znajdziemy pszczoły bardzo małe - to będzie nie lada
wyzwanie!
Auta i samoloty
Mały rajdowiec ma kierownicę, stoi na starcie, wkłada rękawice. Za chwilę usłyszy
dźwięki klaksonu, przed siebie popędzi, minie wysoki tunel - dla niego to będzie
wyczynowy numer.
Superbohaterowie
Spiderman, Superman lub Batman mogą już dziś przybyć na Twoje przyjęcie. Przekażą
Ci

tajniki

swojej

siły.

Zaprezentują

swoje

umiejętności.

Przeprowadzą

szkolenie

z

trudnymi i skomplikowanymi zadaniami dla najodważniejszych. Super moooce Was
zaskoczą.
W rytmie muzyki
Fanów

dźwięków,

tańca,

instrumentów

i

dobrej

zabawy

zapraszamy

na

imprezę

muzyczno-taneczną. Do tańca porwą wszystkich ulubione dziecięce przeboje, puszczane
przez naszego DJ. Następnie dzieci wezmą udział w wesołym karaoke z konkursami.
Układy taneczne mile widziane. Taniec z balonem i na gazecie, to będzie prawdziwe
wyzwanie.

Czekoladowe urodziny
Jak

wyprodukować

czekoladę?

Skąd

się

wzięła?

Z

czego

jest

zrobiona?

Na

te

wszystkie pytania zapewne uzyskamy odpowiedź podczas słodkich urodzin z czekoladą.
Może namalujemy nią obraz lub zrobimy kosmicznego ludka? Nawet nie wiecie jak dużo
czekolada ma możliwości…
W Krainie Lodu
Ania, Elza, Olaf właśnie się szykują na wielkie przyjęcie. Zabiorą nas do lodowej komnaty,
gdzie wspólnie zrobimy śnieżki do zabawy. Będą też tańce i znana przez wszystkich
muzyka.
Ahoj przygodo
Z mapą w ręku wyruszymy na poszukiwanie ukrytej skrzyni skarbów. Po drodze
spotka nas wiele przeszkód i trudnych terenów do pokonania. Czy uda nam się
przepłynąć statkiem przez niebezpieczną dżunglę?
Hawaje
Podróż statkiem na odległą wyspę, na której spotkamy tubylców mówiących w dziwnym
języku. Żeby się z nimi porozumieć musimy się go nauczyć. Mieszkańcy zaproszą nas do
wspólnej zabawy. Przygotujemy hawajskie stroje, nauczymy się tańca Hula-hula.
W świecie magii i Czarnoksiężników
Czary

mary,

hokus

pokus…

nauka

zaklęć,

posługiwanie

się

różdżką,

zabawy

z tajemniczym kapeluszem. Każdy mały czarodziej na pewno to potrafi!
Urodziny sportowe
Przeciąganie liny, tory przeszkód, zawody z piłką, slalom przez pachołki - to tylko
niektóre za zadań jakie będą do wykonania przez naszych sportowców.
Dobrze się rozgrzej no i do boju! Na wszystkich zwinnych, szybkich i odważnych już
czekają odznaki i cenne dyplomy.

OPISY EKSPERYMENTÓW
Proponujemy Wam aż pięć tematów “naukowych” urodzin:
Wybierz najlepszy dla Twojego dziecka:
Magia lodu
Nasi mali naukowcy odkryją wspólnie właściwości suchego lodu.
Będą wytwarzać chmury i zamykać je w bańkach mydlanych. Ukryją się w lawinie
gęstej

mgły

i

przeprowadzą

eksperyment

chemiczny,

którego

efektem

będzie

“prawdziwy” śnieg. Zabawy będzie co nie miara:)
Szalone żywioły
Powietrze, woda, ogień... z taką kombinacją atrakcji nikt nie będzie się nudził!
Zobaczymy

to,

co

niewidzialne.

Stworzymy

wiatrowe

pociski

i

zmierzymy

ich

nadzwyczajną moc. Sprawdzimy jak działa wulkan przygotowując specjalny wybuch.
A na koniec – połączenie żywiołów, czyli tęcza, którą będzie można zabrać do domu!
Ach te cząsteczki
Za wiele otaczających nas “magicznych” zjawisk odpowiadają reakcje chemiczne.
Wystarczy połączyć odpowiednie substancje, aby woda nagle stała się ciepła, a innym
razem

lodowata.

wydobywać

się

Odrobinka
lawa

tego,

niczym

z

szczypta

tamtego....

prawdziwego

wulkanu.

i

z
Nie

naszych

kolb

zabraknie

zacznie

oczywiście

wybuchów, na które mali naukowcy czekają z utęsknieniem.
Hipnotyzujące doświadczenia
Niektóre eksperymenty zapierają dech w piersiach, a ich efekty można obserwować
godzinami. Jednym z nich jest magiczna lampa-lawa, którą nasi mali naukowcy będą
mogli samodzielnie stworzyć i zabrać do domu. A to dopiero początek tej niezwykłej
przygody. Kto do nas dołączy?
Naukowcy – prawdziwi superbohaterowie
Tym razem nasi dzielni naukowcy zamienią się w superbohaterów i pospieszą z pomocą
wszystkim

potrzebującym.

Spotkamy

niezwykłą

postać,

którą

z

tarapatów

mogą

wydostać tylko prawa fizyki. Za pomocą pipet i odczynników chemicznych stworzymy
wiry, które uratują Ziemię przed zagładą. Stworzymy też rakietę, która poszybuje w
niebo z wielkim hukiem!

Slime’owe laboratorium (glutki)

Ciągnący, klejący, lejący. Czasem biały, innym razem zielony lub przezroczysty – po
prostu slime. Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty, podczas których stworzymy glutki
według własnego projektu. Dodamy piankę do golenia, brokat, kulki albo inne wyjątkowe
składniki i zaczniemy super zabawę. Dzieci będą mogły wziąć slime’a do domu!!!

OPISY WARSZTATÓW:
Dogoterapia
W czasie tego najważniejszego dnia, jedną z atrakcji może być obecność odpowiednio
przygotowanego psa. Animacja w czasie urodzin zawiera zabawy ruchowe, manualne,
elementy edukacyjne i kontakt z psem, który przynosi mały prezencik – niespodziankę.
Każda wizyta dostosowana jest do wieku dzieci i ilości dzieci. Duża frajda dla
wszystkich!
Rękodzieło (mydełka, świece, malowanie toreb, warsztaty kulinarne) - nie zawsze
dostępne - zapytaj w lokalu.
Gordonki ( dla maluchów 0-3 lata)
Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą
śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka
muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia
odbywają się w formie „śpiewanek i rytmiczanek” – dzieci poprzez zabawę poznają
melodie w różnych skalach modalnych, czy proste i skomplikowane rytmy. Zabieramy
ze

sobą

wygodny

Opiekunów

strój,

zachęcamy

zmieniamy

do

obuwie,

czynnego

(lub

zostajemy

uczestnictwa!

Dzieci

w
(te

w

skarpetkach).

poruszające

się

samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu..
Sensoplastyka (dla maluchów 0-3 lata)
To zajęcia wpływające na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory
wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej”
nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy umysłowe. Podczas tego
warsztatu czerpiemy czystą radość – bawimy się, chlapiemy, brudzimy, stymulujemy.
Budzimy wszystkie zmysły, a więc jest kolorowo, pachnąco, głośno. Dotykamy wielu
faktur, bazujemy WYŁĄCZNIE na produktach spożywczych. Zajęcia prowadzone są
przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Przykłady tortów urodzinowych
które możesz u nas zamówić

Współpracujemy z
wyjątkowymi cukiernikami,
którzy są w stanie stworzyć
nawet najbardziej wymyślny
tort, jaki wymarzy sobie
Państwa
dziecko:)
Zapraszamy do składania zamówień!

Przykłady słodkości urodzinowych które możesz u nas zamówić

Muffinki urodzinowe
Cake popsy
Ciasteczka
Babeczki
Koreczki
i inne…

Feria kolorów,

barw i smaków!

REGULAMIN URODZIN
(obowiązuje od 01.12.2018)
Postanowienia ogólne
1.

Wszystkie szczegóły przyjęcia (poza ostateczną liczbą uczestników) muszą być ustalone najpóźniej tydzień przed
imprezą.

2.

Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub opiekun jubilata. Ponosi on tym samym
pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.

3.

Na teren Klubokawiarni HOPSASKA nie wolno wnosić własnych ciast, posiłków, przekąsek i napojów (poza
uzgodnionym wcześniej tortem i owocami). W Sali Zabaw wolno spożywać tylko produkty zamówione w
HOPSASKA. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych oraz bezpieczeństwa, musi być
spożywany wyłącznie przy stolikach.

4.

Możliwość przyniesienia przez rodziców własnych przekąsek dla dzieci (np. ze względu na specjalistyczną dietę
dziecka) istnieje jedynie pod warunkiem wcześniejszego zaznaczenia tego faktu w ankiecie urodzinowej i
uzyskaniu zgody obsługi HOPSASKA. W TAKIM PRZYPADKU CENA PAKIETU URODZINOWEGO NIE
ULEGA OBNIŻENIU.

5.

Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje niniejszy Regulamin urodzin oraz Regulamin
Sali Zabaw HOPSASKA.

6.

Ostateczne rozliczenie za imprezę następuje po opuszczeniu lokalu przez wszystkich gości.
Czas trwania przyjęcia urodzinowego

1.

Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe. HOPSASKA może zezwolić na przedłużenie przyjęcia
urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego, odbywającego
się w tym samym dniu. Wiąże się to również z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem urodzinowym.

2.

Jubilat wraz z opiekunami może bezpłatnie spędzić czas na zabawie w HOPSASKA maksymalnie 15 minut przed
rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego (czas oczekiwania na gości) oraz maksymalnie 15 minut po jego
zakończeniu (czas na pożegnanie gości). W przeciwnym razie za wcześniejsze przybycie tj. więcej niż 15 minut
przed planowaną godziną rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego oraz pozostanie na sali dłużej niż 15 minut od
godziny zakończenia przyjęcia urodzinowego naliczona zostanie opłata za przedłużenie imprezy, zgodnie z
cennikiem urodzinowym.
Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

1.

Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z
akceptacją niniejszego Regulaminu Urodzin. Wpłaty zadatku można dokonać dopiero po dostarczeniu „Formularza
organizacji urodzin"
Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

1.

Minimalna liczba dzieci biorących udział w przyjęciu to 10. W przypadku mniejszej liczby dzieci pobieramy opłatę
jak za 10 osób.

2.

Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 12 miesięcy do 13 roku życia.

3.

Ostateczna liczba uczestników przyjęcia odbywającego się w weekend musi być podana najpóźniej w środę
poprzedzającą imprezę. W przypadku braku takiego potwierdzenia przyjmuje się maksymalną liczbę uczestników
podaną w „Formularzu organizacji urodzin”. W przypadku urodzin odbywających się w piątki ostateczną liczbę
uczestników należy podać najpóźniej 3 dni przed imprezą.

4.

W przypadku uczestnictwa w imprezie większej liczby gości urodzinowych niż wcześniej uzgodniono, doliczana
jest dodatkowa opłata za każdego kolejnego uczestnika, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.

5.

Salka urodzinowa na piętrze udostępniana jest wyłącznie na przyjęcia z zarezerwowanymi animacjami.

Animacje
1.

Animacje są obowiązkowe w przypadku organizacji przyjęcia dla grupy powyżej 11 uczestników.

2.

Na etapie ustalania warunków przyjęcia możliwe jest zamówienie dłuższych animacji.

3.

Nie ma możliwości wprowadzania na urodziny własnych animatorów.

4.

Jeśli liczba dzieci ulegnie zmianie wobec zgłoszonej w „Formularzu organizacji urodzin” powodując jednocześnie
zmianę liczby animatorek, to informację tę należy podać najpóźniej tydzień przed imprezą. W przeciwnym razie:
•

w przypadku spadku liczby dzieci wobec pierwotnie zadeklarowanej - zostanie pobrana opłata za pracę
obecnych na imprezie animatorek,

•

w przypadku wzrostu liczby dzieci ponad zadeklarowany przedział animacyjny - zostanie pobrana opłata za
animatorki przypadające na tę liczbę dzieci (bez względu na to, ile animatorek było obecnych na przyjęciu).
Odpowiedzialność stron

1.

HOPSASKA zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do
realizacji zamówienia.

2.

HOPSASKA udostępnia przestrzeń swobodnej zabawy oraz strefę urodzinową dla gości przyjęcia.

3.

Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką rodzica lub opiekuna organizującego przyjęcie
urodzinowe, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zaproszonych gości.
Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

1.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego HOPSASKA nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.

2.

W przypadkach losowych strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Klient ma możliwość przesunięcia
terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.

3.

W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez HOPSASKA, zostaje zwrócona
Klientowi pełna kwota wpłaconego wcześniej zadatku.

4.

Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania przyjęcia
urodzinowego przez HOPSASKA.
Dane osobowe i wizerunek

1.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez No Concept
Agata Sobocińska, z siedzibą w Warszawie (03-982), ul. Bora-Komorowskiego 56a lok u8. NIP 113-258-51-79,
REGON 367352128 - Administratora Danych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.
Zamawiający został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane
osobowe bedą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.2002, nr 101, poz.926).

2.

Wyrażam zgodę

/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w ramach

przyjęcia urodzinowego, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach społecznościowych i pozostałych
mediach elektronicznych (stron www) na rzecz Klubokawiarni Hopsaska.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich niezbędnych danych osobowych, na potrzeby organizacji usługi zgodnie z
postanowieniami RODO.

4.

Administratorem danych jest Agata Sobocińska, z siedzibą w Warszawie (03-982), ul. Bora-Komorowskiego 56a
lok u8. NIP 113-258-51-79, REGON 367352128

5.

Zostałam/ -łem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu w dane osobowe, możliwości ich zmiany i
aktualizacji oraz możliwości usunięcia danych i zapomnienia.
Postanowienia końcowe

1.

Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu.

2.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią „Formularza organizacji urodzin”

3.

Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu wypełniania „Formularza
organizacji urodzin”.

