CENNIK Tenisowych Urodzinek
450zł
Zabawa

180zł
Przedłużenie
zabawy
Wynajem obiektu
– w KT Break

140zł

Malowanie buziek

100zł

180zł

od 100zł

Piniata

Sprawdź „cennik piniat”

Bańki mydlane

50zł

Zdjęcia

90zł

Cena obejmuje 2godziny radosnej i sportowej zabawy.
Cena obejmuje medal, dyplom, gadżet dla każdego
gościa oraz puchar dla Jubilata/tki. Cena obejmuje
liczbę osób do 12. Każde dziecko więcej to plus 10zł
Cena obejmuje talerzyki, kubeczki, talerzyki i łyżeczki
na tort dla każdego gościa oraz patery do wystawienia
poczęstunku.
Opłata 60zł/każdego dodatkowego solenizanta
Cena nie obejmuje kosztu wynajmu obiektu.
Zaliczka w wysokości 200zł jest potwierdzeniem
rezerwacji
Poczęstunek. Cena obejmuję poczęstunek dla
wszystkich gości. W skład poczęstunku wchodzą
ciasteczka i przekąski, owoce sezonowe oraz napoje.
Bez tortu
Opcjonalnie można samemu zakupić poczęstunek
Istnieje możliwości przedłużenia pobytu na obiekcie
KT Break o 1godzinę. Cena obejmuję pobyt dzieci,
rodziców przy opiece animatorów, ale bez zabaw.
Cena wynajmu obiektu dotyczy jednego miejsca (sala,
hala lub kort) na czas zabawy plus 30min przed i
30min po zabawie
Podczas całej zabawy, lub części – do ustalenia, Pani
Animatorka maluje dzieciom twarze w różne wzory,
kwiaty i postacie.
Jest to gipsowa kula (lub inne kształt) przyozdobiona
według Państwa sugestii, w której mieszczą się
słodycze (lub inne nagrody). Dzieci mają za zadanie
rozbić piniatę rakietką tenisową. Piniaty są własnego
wyrobu, dlatego możemy zrobić odpowiednią
twardość w zależności od ilości dzieci i ich wieku.
Zazwyczaj robimy takie żeby każde dziecko uderzyło 45razy. W związku z długotrwałym procesem
tworzenia, potrzebny jest minimum 1,5tygodniowy, a
w zimę 2tygodniowy okres przygotowawczy.
Po krótkim instruktarzu każde dziecko otrzymuje
specjalny sprzęt i płyn do robienia Giga Baniek
Mydlanych i robimy związane z tym konkursy i
zabawy. Dodatek raczej na okres letnio-wiosenny,
żeby zabawy wykonywać na świeżym powietrzu.
Podczas całej zabawy są wykonywane zdjęcia
lustrzanką cyfrową z dopasowanym obiektywem, a
następnie dzień po zabawie otrzymują Państwo
wszystkie zdjęcia na płycie DVD

Możliwe także inne atrakcje, jeśli elastyczni
Rozliczenie po zabawie z rzeczywistej ilości dzieci.

