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Niezapomniane urodziny w parku rozrywki Fun Zone! Na solenizanta i jego przyjaciół czekać będzie dedykowany
opiekun grupy, który wyposaży każdego uczestnika w skarpetki antypoślizgowe. Na początku dzieci przejdą przez
instruktaż i rozgrzewkę, aby zabawa była na jak najwyższym poziomie bezpieczeństwa. W ciągu 2 godzin uczestnicy
będą mieli okazję skorzystania ze wszystkich atrakcji parku, a zabawa zostanie zakończona smacznymi
przekąskami przy urodzinowym stole.

Szczegóły:
Każda impreza urodzinowa trwa 2 godziny, w co włączona jest rozgrzewka, zabawa w parku trampolin pod okiem
opiekuna, uroczyste podanie tortu oraz poczęstunek przy urodzinowym stole. Imprezy organizujemy dla minimum 10
osób, a maksymalnie 30 osób.

Co proponujemy:

PAKIET I PAKIET II PAKIET III

● 42zł/os pn-czw
● 52zł/os pt-nd+święta

● 50zł/os pn-czw
● 60zł/os pt-nd+święta

● 57zł/os pn-czw
● 67zł/os pt-nd+święta

● rozgrzewka oraz dedykowany
opiekun grupy

● 1h 30 min zabawy
● skarpetki antypoślizgowe dla

każdego dziecka
● woda + zastawa
● uroczyste podanie tortu

● rozgrzewka oraz dedykowany opiekun
grupy

● 1h 30 min zabawy
● skarpetki antypoślizgowe dla każdego

dziecka
● woda oraz soki
● uroczyste podanie tortu
● poczęstunek STANDARD + zastawa

-różne rodzaje ciasteczek
-żelki
-chrupki kukurydziane

● rozgrzewka oraz dedykowany opiekun
grupy

● 1h 30 min zabawy
● skarpetki antypoślizgowe dla każdego

dziecka
● woda oraz soki
● uroczyste podanie tortu
● poczęstunek PREMIUM + zastawa

-owoce
-ciasteczka owsiane
-chrupki kukurydziane

Dodatkowe atrakcje Cena Cennik dla rodziców Cena

Dedykowany animator organizujący gry
i zabawy dla dzieci

120zł Zastawa dodatkowa 1,50zł/szt

Zastawa tematyczna +6zł/os Woda (dzbanek 1l) 5zł

Piniata (bez/z wypełnieniem) 100/120zł Sok (dzbanek 1l) 7zł

Szampan Piccolo 0% 23zł Patera ciastek 16zł

Zaproszenia dla gości 1zł/szt Wniesienie własnego poczęstunku 42zł

Wniesienie własnej piniaty 25zł

Ważne informacje:
Każde dziecko powinno mieć wypełnioną zgodę rodzica. Sugerujemy wysłać zgody rodzica przy zaproszeniu na imprezę
urodzinową. Bez zgody rodzica Fun Zone zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na teren parku trampolin. Do 3 dni przed
planowaną imprezą można dokonać zmian w rezerwacji (z wyłączeniem zmiany daty i godziny). Zalecamy przyjechać 15 min
przed rozpoczęciem imprezy.


