URODZINY W SZTUKARNI
TERMIN ORAZ PODSTAWOWE DANE
[…] urodziny dziecka
Imię dziecka:
Wiek dzieci:
Liczba dzieci: min. 10, maks. 22
Termin: sobota i niedziela; godz. 10-12, 13-15 lub 16-18
*(istnieje możliwość przedłużenia najpóźniejszych urodzin do godz. 19:00 – dodatkowa godzina
płatna 150 zł)
Tematem urodzin jest jeden z poniższych warsztatów lub atrakcji. Zajęcia przeplatane są
zabawami integracyjnymi, aktywizującymi oraz poczęstunkiem.

TEMATY DO WYBORU
1) Etno-koszulki - 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) Akcja animacja! Kręcimy film animowany (dla dzieci od 6 roku życia)
Propozycja dla wszystkich dzieci, które na chwilę chcą się poczuć prawdziwymi filmowcami. Po
stworzeniu scenariusza i zbudowaniu scenografii uczestnicy urodzin zrealizują krótkometrażowy
film animowany, dzieci same stworzą gify lub flipbooki.
3) 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!

4) Mali Architekci - tworzenie makiety miasta (dla dzieci od 5 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.
.
5) Wilki morskie 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.
6) Star Wars - czyli urodziny w odległej galaktyce (dla dzieci od 5 roku życia)
Podczas urodzin młodzi kadeci przeniosą się do Akademii Jedi! Nasza dekoracja zabierze dzieci
do gwiazd, gdzie czekać na nich będą bohaterowie Gwiezdnych Wojen. Dzieci przygotują
kosmiczne prace plastyczne. Będzie też czekał test na rycerza Jedi – m.in. zagadki związane z
sagą. Niech moc będzie w Wami!
NOWOŚCI W OFERCIE!
7)

URODZINY w stylu HARRY’EGO POTTERA (dla dzieci od 5 roku życia)

Zaprosimy dzieci do Hogwartu – Szkoły Czarodziejów. Tiara
Przydziału zaprosi dzieci do czterech domów Hogwartu. Zrobimy
własne różdżki, znajdziemy się też w Komnacie Tajemnic, w której
użyjemy magii, by stworzyć dymiące eliksiry szczęścia i lewitujące
przedmioty…. i wiele innych niespodzianek. Będziemy także
rozwiązywać zagadki i odkrywać sekrety czarodziejów.
8)

URODZINY w stylu happeningu twórczego pt. „Malarzu maluj” (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.

9)

Urodziny Detektywistyczne (dla dzieci od 5 roku życia)

W radosnej atmosferze dzieci rozwiną umiejętności rozwiązywania zagadek przy użyciu różnych
zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, dotyku, smaku. Ponadto dzieci poznają techniki pracy detektywa
– zbieranie odcisków palców, używanie sympatycznego atramentu oraz spostrzegawczość i wiele
innych. Na koniec czeka test – zagadka do rozwiązania!
10)

Akademia Małego Kucharza (dla dzieci od 5 roku życia)

Poznamy tajniki nowoczesnej kuchni molekularnej. Jak cząsteczki molekuły połączyć, by stworzyć
w końcu zdrowe żelki? Co to jest agar i alginina? Jak za pomocą glonów zrobić kawior z
marchewki? Oj będzie się działo! Będzie dymić, kipieć, a na koniec można zjeść swoje
eksperymenty ;)
* Na indywidualne zamówienie jesteśmy w stanie zrealizować inne tematy urodzinowe, np.
majsterkowanie w drewnie, eksperymenty. Uprzejmie prosimy o kontakt, wówczas umówimy
szczegóły i przygotujemy wycenę.

CO ZAPEWNIAMY:
- dekorację sali
- wykwalifikowanych instruktorów
- wszystkie materiały na warsztaty twórcze
- napoje (soki, woda)
- prezent dla jubilata oraz drobny upominek dla pozostałych dzieci
Sala urodzinowa jest dostępna 15 minut przed i po imprezie.
Rodziców w czasie urodzin zapraszamy do oddzielnej Sali (mieszczącej do 12 osób), w której
możemy podać kawę, herbatę, zimne napoje, ciasto oraz zapewnić catering. W przypadku chęci
wynajęcia sali dla większej liczby rodziców (opiekunów) wymagane jest indywidualne ustalenie
dostępności i ceny za wynajem większej sali.
PŁATNOŚCI

700 zł za grupę
Do 10 dzieci

niezależnie od liczby
uczestników

Od 11 do 15 dzieci

65 zł od dziecka

Od 16 do 22 dzieci

62 zł od dziecka

POZOSTAŁE ATRAKCJE:

Zaproszenia – 1 zł / szt.
Malowanie buziek – 250 zł / godzina
Magik - 700 zł / pokaz (ok. 45 minut)
Piniata ze słodyczami - 200 zł / szt.
Skręcanie balonów – 250 zł / godzina
Wata cukrowa – 200 zł / godzina
Zdjęcia Polaroid z rekwizytami – 250 zł / pakiet 10 zdjęć
Duże bańki – 250 zł / godzina
Prezent dla dzieci – 9 zł / szt.
Lody dla dzieci (ICEPOPS - http://icepops.pl/) – 4 zł / szt.
TORT
Tort zapewniają rodzice lub możemy go zamówić z Bezowni (oferta poniżej)
CATERING
Prosimy o nieprzynoszenie własnego poczęstunku. Istnieje możliwość zamówienia cateringu dla
dzieci i rodziców:
Catering podstawowy dla dzieci - 15 zł/osoba
- ciastka owsiane
- owoce
- żelki
- cukierki
- wafle ryżowe
- chrupki kukurydziane
Catering rozszerzony dla dzieci oraz catering dla rodziców
Prosimy o kontakt z zewnętrzną firmą cateringową, z którą współpracujemy:
Koczikarmi
marta.kocikowska@gmail.com
tel. 603 800 958
Torty z Bezowni
1. TORT BISZKOPTOWY - jasny lub czekoladowy przełożony musami (malina lub porzeczka lub
czekolada) na bazie śmietanki z mascarpone i obłożony śmietaną lub biszkoptem (dotyczy tylko
ciemnego biszkoptu)
KOSZT za 1 kg: 75,00 zł; Minimalna waga: 2 kg (ok. 15 porcji)
2. TORT BISZKOPTOWY - jasny lub czekoladowy przełożony musami (malina lub porzeczka lub
czekolada) na bazie śmietanki z mascarpone i oblany czekoladą CIEMNĄ z czekoladową
dekoracją
KOSZT za 1 kg: 80,00 zł; Minimalna waga: 2,4 kg (ok. 15 porcji)
Tabliczka z masy cukrowej, na której można umieścić napis: 10 zł mała, 20 zł duża

Ciasta z Bezowni
Szarlotka, brownie, beza malinowa, tarta z czarną porzeczką i białą czekoladą z płatkami
migdałów i amaretto, sernik na bazie sernika wiedeńskiego przykryty karmelem i prażynką
migdałową, ciasto marchewkowe przełożone kremem na bazie serka Philadelphia
Koszt: 90 zł za całe ciasto (8-10 porcji)
REZERWACJA I ZALICZKA
Przy rezerwacji terminu prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 300 zł.
Numer konta do wpłaty zaliczki:
Warsztatownia Olga Dziekiewicz - Paściak
mBank 09 1140 2004 0000 3202 7692 9671
W tytule przelewu proszę wpisać imię dziecka oraz datę imprezy
Szczegóły zamówienia (temat urodzin, atrakcje dodatkowe, catering), prosimy potwierdzić
najpóźniej na tydzień przed imprezą urodzinową.
W razie pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam ciepło :)
Agnieszka Giler
Tel. 733 020 067
Mail: urodziny@sztukarnia.pl

