
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

663 942 196

salazabaw@maskotkolandia.pl

www.maskotkolandia.pl

@maskotkolandia

Zorganizuj z nami 

niezapomniane urodziny 

dla Twojego dziecka! 

Zapewniamy doświadczonych

animatorów, moc atrakcji

 oraz miejsce przyjazne dzieciom

 i rodzicom. 

 

  I
M

PREZY URODZINOW
E

REGULAMIN:
Wstępnej rezerwacji terminu można dokonać
telefonicznie lub osobiście. Potwierdzeniem
rezerwacji jest wpłacenie 100 zł zadatku. 
Klient zobowiązuje się do punktualnego przybycia

Zamawiający zobowiązany jest do pozostania na
urodzinach dziecka oraz współpracy z obsługą.
Klient może zorganizować poczęstunek dla
rodziców i dzieci zaproszonych na urodziny tylko
jedzeniem zakupionym w Sali Zabaw (nie dot. tortu 

Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania
o ostatecznej ilości zaproszonych dzieci najpóźniej
dzień przed terminem urodzin.
W trakcie urodzin na wyłączność jest osobna salka
urodzinowa. Nie zamykamy całego obiektu
(wyjątek - poniedziałki). 
Prosimy, aby liczba dorosłych nie przekraczała
liczby dzieci na urodzinach.

        i opuszczenia Sali Zabaw.

       i szampana). 

 
Szczegółowy regulamin znajduje się na naszej

stronie internetowej oraz w Sali Zabaw.

W Sali Zabaw jest możliwa płatność  zarówno
gotówką jak i kartą płatniczą.



ROZSZERZONYSTANDARD FULL FLUO

Istnieje możliwość zorganizowania 
urodzinoweego PIŻAMA PARTY

CZAS TRWANIA

POCZĘSTUNEK

CENA 

ANIMATOR

ATRAKCJE

CENNIK URODZINOWY

2h 2h 2h3h

 lizak
 i soczek 0,2l  
dla każdego,

woda, paluszki, 
chrupki  kukur.

 lizak i soczek 0,2l
dla każdego, woda, 

soki 100%,  
różne miseczki 

z łakociami

do wyboru: żywa
maskotka,
zamykanie 
w bańce,

tatuaże brokatowe

jak w pakiecie
rozszerzonym
+ galaretka 

lub mini muffiny

zamykanie w bańce,
tatuaże brokatowe,

piniata z wypełnieniem,
popcorn lub wata
cukrowa bez limitu

lizak i soczek 0,2l
dla każdego, woda, 

soki 100%, 
różne miseczki 

z łakociami

gry i zabawy z animatorką
 przy świetle UV, malowanie
fluo koszulek, tatuaże UV,
malowanie buziek UV, 
gadżety do zabawy przy UV

(od 6 lat)

wt, śr, czw
pon**, pt,

sob, nd
 

400zł (35zł*)
450zł (40zł*)

600zł (40zł*)
670zł (50zł*)

850zł (50zł*)
950zł (60zł*)

tylko pon - pt
1000zł (60zł*)

*cena za dodatkową osobę
pon ** - poniedziałek obiekt na wyłączność, 

dodatkowa opłata 200 zł

Każdy pakiet zawiera ozdobioną salkę urodzinowa na wyłączność, podanie tortu
(dostarczonego przez klienta), kolorową zastawę oraz pamiątkowe zdjęcie grupowe.

DODATKOWE ATRAKCJE:
urodziny tematyczne 10 zł/os.
tatuaże brokatowe 80 zł /do 10 os.
zaplatanie warkoczyków 100 zł /do 10 os.
zamykanie w bańce 50 zł
balonowe ZOO 50 zł
animator 60 min. 100 zł
piniata z wypełnieniem 120 zł/własna 50zł
wizyta żywej maskotki 15 min. 50 zł
zaproszenia od 2 zł/szt.
dodatkowa godzina na sali zabaw 15 zł/os.

DODATKOWY POCZĘSTUNEK:
wata cukrowa bez limitu 100 zł
popcorn bez limitu 100 zł
zdrowy poczęstunek + 10zł / os.
muffiny 8 zł/szt.
gofry wg cennika w kawiarence
owoce 45 zł/taca
tort 100 zł - 250 zł
miski z łakociami (do wyboru: pianki,
żelki, cukierki, ciasteczka itp.)

Pełna oferta 
na naszej stronie internetowej

 www.maskotkolandia.plCena za pakiet do 10 osób z solenizantem

ZDJĘCIA Z URODZIN
(na dysku google)

Godziny urodzin:  Pon - Pt ustalamy indywidualnie     Sob-Nd   10:30   13:30    16:30


