URODZINY DLA DZIECI
PAKIET URODZINOWY
2h zabawy w sali zabaw
poczęstunek dla dzieci
pamiątkowe zdjęcie (Polaroid)
zaproszenia urodzinowe w wersji
elektronicznej
udekorowany pokój urodzinowy
kolorowa zastawa urodzinowa
upominki dla wszystkich Małych Gości
upominek dla Jubilata
pokój urodzinowy na wyłączność (2h)
Pn. - Pt. -

50 zł/ dziecko (do 8 dzieci)
45 zł/ dziecko (9-te dziecko i kolejne)
40 zł/ dziecko (16-te dziecko i kolejne)
35 zł / dziecko (21-sze dziecko i kolejne)
W przypadku grup poniżej 8 osób koszt
organizacji urodzin wynosi 400 zł

Sb. - Ndz.* - 60 zł/ dziecko (do 8 dzieci)
55 zł / dziecko (9-te dziecko i kolejne)
50 zł/ dziecko (16-te dziecko i kolejne)
.

45 zł / dziecko (21-sze dziecko i kolejne)
W przypadku grup poniżej 8 osób koszt
organizacji urodzin wynosi 480 zł

Opiekun* - do 10 os. – 30 zł, od 11 os - 50 zł, od 21 os. – 75 zł
Opiekun urodzin to mistrz ceremonii, powita dzieci, będzie
odpowiadał za przebieg przyjęcia urodzinowego, poda tort i zaśpiewa
wraz z dziećmi sto lat, będzie czuwał nad bezpieczeństwem dzieci i
doskonałą zabawą.

Animator* - do 10 os. – 100 zł, od 11 os. – 150 zł, od 21 os. – 200 zł
Animator urodzin podobnie jak Opiekun powita dzieci, będzie
odpowiadał za przebieg przyjęcia urodzinowego, poda tort i zaśpiewa
wraz z dziećmi sto lat, będzie czuwał nad bezpieczeństwem dzieci i
doskonałą zabawą. Ponadto przygotuje zabawy tematyczne
dostosowane do oczekiwań i wieku Jubilata/ki, pomaluje twarze lub
zrobi tatuaże lub poskręca dzieciom baloniki (w cenie animacji).
Zaangażuje dzieci we wspólna zabawę.
*Do każdych urodzin obowiązkowy jest wybór Opiekuna urodzin lub
Animatora

DODATKOWA OFERTA:
Warsztaty urodzinowe - 150 - 300 zł
Balony skręcane - 4 zł/ dziecko, balony z helem - 8zł
Malowanie buzi - 6 zł / dziecko
Tatuaż - 6 zł/ dziecko
Zaproszenia w wersji papierowej - 3 zł/ 1 szt
Piniata - 100 zł (cukierki we własnym zakresie)
Confetti - 20 zł
Świeczka urodzinowa - 5 zł
Szampan dziecięcy - 20 zł
Dodatkowe zdjęcie Polaroid - 5 zł / 1 szt
Lody BIO cools - 7 zł/ kubeczek
Patera owoców/warzyw - 50 zł
Pizza - 40 zł
Koktajl / tęczowa galaretka - 6 zł/ porcja
Drugi Jubilat - 50 zł
Wniesienie tortu urodzinowego nie zamówionego w
BUDUMI do salki urodzinowej - 50 zł
Dodatkowa godzina zabawy na placu zabaw
- 150 zł (pn.-pt.), 200 zł (sb.-ndz.)
Możliwość zamówienia:
- tortu urodzinowego w lokalu
- ciasta na stół dla rodziców
- wytrawnego menu na stół dla rodziców
- rezerwacji stolików dla rodziców

*oraz dni świąteczne

Pozostałe przyjęcia, takie jak (Roczek, Baby shower,
Komunia i inne imprezy okolicznościowe), ceny,
rezerwacje stolików oraz warunki organizacji przyjęcia
uzgadniane są indywidualnie poprzez kontakt e-mail:
urodzinki@budumi.pl

REZERWACJA:
TEL. 662 000 363, 58 718 63 61
MAIL: URODZINKI@BUDUMI.PL

BUDUMI
80-280 Gdańsk
ul. Hemara 19

Warsztaty urodzinowe:
W klockowym świecie (dzieci 5-10 lat) - dzieci wraz z animatorem rozwiązują klockowe
łamigłówki, zaskakujące klockowe wyzwania, pokonują labirynty oraz wykonują konstrukcyjne
klockowe wyzwania. Warsztaty to wspaniała okazja do wspólnej zabawy oraz integracji dzieci.
Zachęcają do tworzenia kreatywnych klockowych konstrukcji, testowania swoich pomysłów
oraz twórczego myślenia.
Koszt: 150 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 12 zł)
Szalone eksperymenty (dzieci 4-12 lat) - dzieci zamieniają się w małych chemików
i wraz z Animatorem wykonują barwne i efektowne eksperymenty chemiczne. Uczestnicy
poznają wyposażenie naszego laboratorium oraz ciekawostki ze świata chemii. Podczas
warsztatów każde z dzieci ma okazję do samodzielnego doświadczania reakcji chemicznych i
odkrywania właściwości różnych substancji.
Koszt: 180 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 18 zł)
Roztańczone urodzinki (dzieci 3-12 lat) - animacje muzyczne, dyskoteka, tańce zamrażańce,
układy taneczne, mini zumba, limbo i masa tanecznych wyzwań. Gratka dla rozbrykanych
chłopców i dziewczynek lubiących zabawy ruchowe.
Koszt: 150 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 15 zł)
Slime (dzieci 4-12 lat) - dzieci pod okiem animatora przygotowują od podstaw fantastyczne
kolorowe Slime, piankowe, brokatowe, z kuleczkami etc. Przygotowane Slime dzieci testują,
rozciągają, nadmuchują i sprawdzają ich właściwości, zaś po zabawie chowają to
pojemniczków i zabierają ze sobą po warsztatach do domu.
Koszt: 250 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 25 zł)
SPA (dzieci 5-12 lat) - warsztaty podczas których dzieci samodzielnie przygotowują myjące
żelki, musujące, zapachowe, naturalne kule kąpielowe lub naturalne peelingi. Warsztaty do
fantastyczna zabawa sensoryczna rezultatem której są prace dzieci, które każdy z uczestników
zabiera do domu.
Koszt: 220 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 22 zł)
Roboty (dzieci 5-12 lat) - szalone wyścigi z wykorzystaniem różnych robotów
(m.in. Geniobotów) oraz klocków LEGO. Wspólnie zbudujemy labirynty i tory przeszkód oraz
sprawdzimy szybkość i zwinność naszych robotów.
Koszt: 200 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 20 zł)
Kulinarne (dzieci 5-12 lat) - warsztaty kulinarne podczas których wspólnie przygotujemy i
udekorujemy wybrane wypieki lub potrawy. Od podstaw możemy upiec pyszne muffiny,
babeczki, pierniczki, pralinki lub zdrowe koktajle i sałatki.
Koszt: 250 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 25 zł)
Morska przygoda (dzieci 4-9 lat) - wspólnie zbudujemy łodzie z klocków oraz zrobimy
pirackie tatuaże. Poznamy podstawy kodowania przy pomocy klocków, symboli oraz znaków,
aby przekazać zaszyfrowaną wiadomość.
Koszt: 200 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 20 zł)
Architektoniczne (dzieci 6-12 lat) - zapoznamy się ze światowa architekturą , poznamy
trendy i style wpływające na sposób projektowania, następnie wyposażeni w profesjonalny
sprzęt (kaski, miarki, poziomice itp.) zbudujemy wybraną budowlę.
Koszt: 160 zł / grupa do 10 osób (dodatkowa osoba 16 zł)

REZERWACJA:
TEL. 662 000 363, 58 718 63 61
MAIL: URODZINKI@BUDUMI.PL

BUDUMI Centrum Kreatywnej Zabawy
80-280 Gdańsk
ul. Hemara 19

