ANKIETA URODZINOWA
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail………………………………………………………….telefon………………………………………………….
termin urodzin……………………………………………godzina (zaznacz) 10-12, 13.30 - 15.30, 17-19……………….
imię dziecka/dzieci………………………………………………………………………………wiek………………………..
ilość dzieci na urodzinach z Jubilatem…………….…………..ilość dorosłych……………………………………………
I WYBIERZ PAKIET URODZINOWY

1. MINI

❍

WEEKEND
DO 10 DZIECI

399

KAŻDE KOLEJNE
DZIECKO

39

Opis pakietu: zaproszenia uniwersalne elektroniczne dla Gości ( zaproszenia personalizowane 150 zł),
zaaranżowane miejsce dla rodziców, poczęstunek dla dzieci: woda i soki bez limitu, paluszki, popcorn, chrupki
kukurydziane, biszkopty, ciasteczka, wafelki, żelki, karnet dla Jubilata bez limitu czasowego na salę zabaw, możliwość
przyniesienia własnych owoców. Uroczyste podanie tortu. Zabawa dzieci na ogólnej sali zabaw!
Uwaga: Do 10 dzieci animacje nie są obowiązkowe, dla grupy powyżej 10 uczestników należy wybrać animacje
Istnieje opcja dodatkowego wykupienia specjalnie przygotowanej dekoracji z wybranym motywem
przewodnim urodzin! :)

❍

2. MAXI
WEEKEND

DO 10 DZIECI

459

KAŻDE KOLEJNE
DZIECKO

45

Opis pakietu: pakiet mini + plus dodatkowo: raca tortowa, szampan dla dzieci oraz puchary galaretkowe.
Uwaga: Do 10 dzieci animacje nie są obowiązkowe, dla grupy powyżej 10 uczestników należy wybrać
animacje poniżej.
W przypadku urodzin z animacjami jedna z poniższych atrakcji jest GRATIS (zaznacz swój wybór):

❍ skręcanie baloników

❍ malowanie wodnych tatuaży

Dodatkowo przy obu pakietach: (wpisz ilość)

❍ popcorn 8 zł/porcja …………

❍ muffinka 6 zł/szt ……… ❍ tost szynka/ser 8 zł/ szt ………

❍ frytki 10 zł/porcja ………..

❍ gofr z cukrem pudrem 12 zł/ szt ………..❍ deser lodowy z malinami na ciepło 16 zł/ szt ………….

II WYBÓR ANIMACJI DODATKOWO
PŁATNYCH Wybierz jedną z opcji:

❍ animacje wg scenariusza 1,5h *
❍ do 10 dzieci 300 zł

❍ eksperymenty 1h
❍ do 10 dzieci 380 zł

❍ warsztaty 1,5h
❍ do 10 dzieci 380 zł

❍ 11-15 dzieci 350 zł
❍ 16-20 dzieci 450 zł
❍ > 20 dzieci 550 zł

❍ 11-15 dzieci 430 zł
❍ 16-20 dzieci 530 zł
❍ > 20 dzieci 630 zł

❍ 11-15 dzieci 430 zł
❍ 16-20 dzieci 530 zł
❍ > 20 dzieci 630 zł

(wpisz numer………..)

(wpisz numer………..)

(wpisz numer……… )

* ❍ Animacje Narodziny Gwiazdy lub Top Model: + 100 zł do ww kosztów za całą grupę
GRATIS (zaznacz swój wybór):

❍ skręcanie baloników

❍ malowanie wodnych tatuaży
III WYBÓR DODATKOWYCH ATRAKCJI

❍ malowanie buziek: 150 zł

❍ skręcanie baloników: 150zł ❍ mega bańki: 150 zł

❍ tatuaże brokatowe: 20 zł / dziecko
❍ piniata 180 zł ❍ balon helowy: 15 zł (wpisz ilość sztuk) ….……❍ balon cyferka: 120 zł
❍ profesjonalny teledysk z urodzin + zdjęcia fotografa 750 zł
❍ teledysk z urodzin 400 zł
❍ zdjęcia 400 zł
IV TORT URODZINOWY

❍ nie (opłata za wniesienie tortu z zewnątrz 50 zł)
❍ okrągły klasyczny na ok 20 osób: 350 zł ❍ okrągły klasyczny na ok 30 osób: 400 zł ❍ piętrowy: 460 zł
❍ tak

Biszkopt:

❍ waniliowy ❍ czekoladowy, Smak kremu:………………………………………………………………………
V WYBÓR PAKIETU DLA RODZICÓW
W każdym pakiecie: kawa i herbata w cenie 12 zł. Dodatkowy dzbanek wody 12 zł, soku 15 zł.
Możliwość przyniesienia własnych owoców.

❍ Pakiet mini: 180 zł/ zestaw
I dowolnie wybrane ciasto (marchewkowe, szarlotka, tarta cytrynowa, tarta z mascarpone, sernik na zimno z galaretką),
2 dzbanki napojów (woda z cytryną/ sok pomarańczowy lub jabłkowy), paluszki, krakersy.
❍ Pakiet midi: 250 zł/ zestaw
2 dowolnie wybrane ciasta (marchewkowe, szarlotka, tarta cytrynowa, tarta z mascarpone, sernik z galaretką), 3 dzbanki
napojów (woda z cytryną/ sok pomarańczowy lub jabłkowy), paluszki, krakersy.

Pakiet maxi: 350 zł/ zestaw
2 dowolnie wybrane ciasta (marchewkowe, szarlotka, tarta cytrynowa, tarta z mascarpone, sernik na zimno z galaretką),
4 dzbanki napojów (woda z cytryną/ sok pomarańczowy lub jabłkowy), paluszki, krakersy + tarta na słono lub 2 misy
sałatki lub tosty 20 sztuk.

❍

❍ Zamówienia z menu
VI DODATKOWE OPCJE

❍ przedłużenie przyjęcia o każde dodatkowe 30 min: 100 zł ❍ dodatkowa godzina animacji: 1 0 0 z ł
❍ zamknięcie całego lokalu na czas urodzin: 300 zł❍ poczęstunek dla dzieci w wersji mniej słodkiej (owoce świeże
i suszone, ciastka owsiane, chrupki ryżowe, chrupki kukurydziane, krakersy, paluszki) + 8 zł/ dziecko

❍ specjalna dodatkowa dekoracja tematyczna (obrusy, zastawa, girlandy / balony z wybranym motywem,
flagi / banerki urodzinowe, dodatkowe elementy wyposażenia) 250 zł

❍

podpis pracownika Hopsaska

Zapoznałam (łem) się z regulaminem urodzin i akceptuję jego postanowienia
data podpis Zamawiającego

