TEATRALNE WARSZTATY URODZINKOWE - spełniamy marzenia dzieci!
URODZINY to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku!
Wymarzone przyjęcie urodzinowe pełne wspaniałych zabaw, podróż do krainy baśni, detektywistycznych zagadek lub
indiańskich przygód– to coś o czym marzy każde dziecko!
W ten wyjątkowy dzień zapraszamy na Teatralne Warsztaty Urodzinowe. To niezapomniane przeżycie zarówno dla
maluchów jak i większych dzieci. Animatorzy zaplanują i poprowadzą niezapomniane warsztaty teatralne.Program
urodzin przewiduje 2 godzinną zabawę pod opieką doświadczonych animatorów oraz słodko słony poczęstunek.
Urodzinki w Mostowni to 120 MINUT zabawy prowadzonej przez animatora przebranego w teatralną
postać. Podczas warsztatów urodzinowych animator przeprowadza różnorodne zabawy animacyjne połączone z
warsztatami teatralnymi, quizami i zabawami fabularnymi. Urodziny mogą się odbyć w dni powszednie i weekendy o
umówionej uprzednio godzinie.
Każdorazowo, przed warsztatami teatralnymi animator tworzy scenariusz, w którym zawiera takie zabawy i atrakcje,
które są adekwatne do wieku dzieci oraz ich zainteresowań.
Scenariusze warsztatów urodzinkowych (do wyboru):
1. DETEKTYWI
Każdy może zostać detektywem i podjąć wyzwanie otworzenia szkatułki, do której kod trzeba zdobyć poprzez
rozwiązywanie zadań. Każdy krok w zabawie sprawdza jakąś detektywistyczną umiejętność dzieci, wszyscy wcielają
się w detektywów.
2. AKADEMIA KSIĘŻNICZEK
Każda dziewczynka chciała być kiedyś księżniczką? A co jeżeli to marzenie się spełni? Na urodzinach dziewczynki
wcielą się w role księżniczek, a chłopcy w rolę książąt- poznają ich cechy i zachowania poprzez zabawy i zadania!
3. INDIANIE
W naszym plemieniu każdy ma specjalne imię i ubiór! Aby być pasowanym na prawdziwego Indianina, dzieci muszą
przejść szereg zadań i zabaw zdradzających tajniki zdolności Indianina!
4. POSZUKIWACZE SKARBÓW
Mając mapę możesz odszukać skarb. Wcześniej jednak dzieci muszą odnaleźć pochowane skrawki tajemniczej mapy.
Podróż po wyspach i realizacja zadań doprowadzą do sukcesu.

Cennik:
Kwota*
450 zł
650 zł
850 zł

liczba osób
10 dzieci, w tym jubilat
16 dzieci, w tym jubilat
21 dzieci, w tym jubilat

Każde kolejne dziecko 30 zł
Każde kolejne dziecko 30 zł
Każde kolejne dziecko 30 zł

Max 15 dzieci, w tym jubilat
Max 20 dzieci, w tym jubilat
Max 30 dzieci, w tym jubilat

Tatuaże brokatowe
Piniata bez cukierków
Piniata z cukierkami (2kg)
Kącik kawowy dla rodziców

50 zł/grupa
70 zł/grupa
120 zł/grupa
50 zł/grupa

Dodatkowe opłaty/atrakcje**
Zaproszenia dla gości
pizza
Tort***
Malowanie twarzy
Tatuaże wodne naklejki

3 zł/sztuka
12 zł/osoba
12 zł/osoba
7 zł/osoba
70 zł/grupa

*W cenę wliczono:

sala teatralna na wyłączność;

prowadzenie urodzinek przez animatora

materiały i narzędzia wykorzystywane w trakcie zabawy

poczęstunek (ciastka, cukierki, chrupki, paluszki, żelki, sok, woda)

zastawę stołową (papierową);
**W scenariuszu uwzględniane są dodatkowe atrakcje wybrane przez Rodzica/Opiekuna. Atrakcje te są dodatkowo płatne i ich
wyboru należy dokonać w momencie podpisywania umowy.
***Tort urodzinowy może być również dostarczony przez Rodzica/Opiekuna.

