
   Oferta organizacji przyjęcia urodzinowego w Elfikach 
 

 

 

URODZINY NA SALI  

 

2 godziny zabawy swobodnej,  

dzieci pozostają pod opieką rodziców. 

 

 

 

30 zł/os (przy 10 uczestnikach) 

Każdy następny gość 40 zł 

URODZINY „PÓŁ NA PÓŁ” 
 

2 godzinne przyjęcie w systemie: 1 godzina 
tematycznych animacji z animatorem i 1godzina 

zabawy na sali  (dzieci pozostają pod opieką rodzica). 

 

50 zł/os (przy 10 uczestnikach) 

Każdy następny gość 30 zł 

TEMATYCZNE URODZINY NA SALI ZABAW 

 

2 godziny zabawy, połączonej z zabawami tematycznymi 

zorganizowanymi przez przebranego animatora. 

 

 

 

60 zł/os (przy 10 uczestnikach) 

Każdy następny gość 40 zł 

Urodziny na sali obejmują m.in: 

 
• zabawę na sali na wyłączność ( klocki, zabawki, 

gry planszowe i wiele innych); 
• dmuchany zamek z wielką zjeżdżalnią; 
• dedykowaną salę na poczęstunek dla jubilata i 

jego gości;  
• poczęstunek Mix słodko i kolorowo*; 
• kolorową zastawę; 
• podanie tortu;  
• Prezent dla Jubilata od Elfików; 

 

Animacje urodzinowe „pół na pół” obejmują m.in: 

 
• 1 godzinę tematycznych animacji i zabaw 

zbudowanych wokół fabuły wybranej przez 
jubilata w dedykowanej, oddzielnej sali  

• 1 godzinę swobodnej zabawy na sali   
• zabawę z gadżetami nawiązującymi do 

wybranego tematu; 
• malowanie buziek; 
• skręcanie balonów; 
• bańki mydlane; 
• dedykowaną salę na poczęstunek; 
• zastawa nawiązująca do tematu urodzin; 
• poczęstunek Mix słodko i kolorowo*; 
• podanie tortu; 
• Prezent dla Jubilata od Elfików; 

Tematyczne animacje urodzinowe na sali zabaw obejmują 

m.in: 
• zabawę na sali na wyłączność ( klocki, zabawki, gry 

planszowe i wiele innych); 
• tematyczne animacje i zabawy zbudowane wokół 

jednej fabuły, wybranej przez jubilata, trwające 2h; 
• zabawy muzyczno-ruchowe w rytm utworów, 

nawiązujących do wybranego tematu urodzin 
• zabawy z rekwizytami nawiązującymi do wybranego 

motywu  
• dmuchany zamek z wielką zjeżdżalnią 
• malowanie buziek 
• skręcanie balonów 
• zabawy z tęczową chustą Klanza 
• bańki mydlane 
• dedykowana sala na poczęstunek 
• zastawa nawiązująca do tematu urodzin 
• poczęstunek Mix słodko i kolorowo* 
• podanie tortu 
• balon z helem dla Jubilata 
• prezent dla Jubilata od Elfików. 

 
Proponowany poczęstunek „MIX słodko i kolorowo” - w cenie przyjęcia urodzinowego: herbatniki, popcorn, paluszki, delicje, żelki, ciastka owsiane, owoce sezonowe, sok i 
woda. Na życzenie klienta za dodatkową opłatą przygotowujemy menu dostosowane do potrzeb jubilata.  
 
 
 



 
PROPONOWANE TEMATY URODZINOWE* 

 
 

Tajemnice czarów i magii 
• przejście przez tunel „Gandalfa” 
• nauka latania (unoszenie na chuście Klanza dzieci lub przedmiotów np. balony, kulki) 
• czar znikania „Ewanesco” 
• pląsy i zabawy integracyjne  
• magiczne laboratorium (warsztat z eksperymentami) 

 
Detektywistyczne zagadki 

• test na detektywa –zadania na czujność, uważność i odwagę 
• identyfikacja odcisków palców i tworzenie własnych 
• zabawa z lupami i światłem  
• pląsy i zabawy integracyjne 
• tworzenie własnych legitymacji detektywistycznych 

 
Olimpiada sportowa 

• wspólne rozpalenie znicza olimpijskiego (zabawy z latarką i stworzenie wspólnego płomienia) 
• zdrowe współzawodnictwo podczas zaplanowanych aktywności sportowych (skoki w workach, rzuty do celu 

itp.) 
• pląsy i zabawy integracyjne 
• ceremonia rozdania medali 

 
Kraina lodu 

• tor przeszkód bałwana Olafa 
• wyjście na pierwszy bal Anny 
• wspólne majsterkowanie z Elsą 
• pląsy i zabawy integracyjne 
• wyścigi zaprzęgu reniferów 

 
Bezludna wyspa 

• pokonanie tropikalnego lasu 
• odczytanie mapy rozbitków 

(puzzle z pociętej mapy) 
• warsztaty plastyczne z małpką  
• pląsy i zabawy integracyjne 
• budowa tratwy – by powrócić do domu 

 
*Własny pomysł na temat przyjęcia urodzinowego 
Twoje dziecko ma ulubionego bohatera, a może bajkę? Specjalnie dla was stworzymy 
indywidualny blok animacyjny.  

Dla dzieci starszych 9-10 lat, przygotowujemy dedykowane warsztaty! 
 
Dodatkowo zapewniamy:  
• Tatuaże brokatowe                                                                       5 zł/os 
• Prezenty dla gości jubilata  (do wyboru w Elfikach)                  od 2 zł/ os 
• Mały balon z helem dla gości                                                      20 zł/balon 
• Duży balon z helem – urodzinowa cyfra                                     50 zł/balon  
• Tematyczna piniata                                                                       100 zł  
• Tematyczne warsztaty urodzinowe (Robotyka, Eksperymenty, Biżuteria)   Indywidualna wycena 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU  DLA  GOŚCI  DOROSŁYCH 

 

Napoje ciepłe –kawa/herbata dla rodziców                                    5 zł 

Napoje zimne (pojemność 1 litr):  

karafka wody z cytryną               10zł  

karafka soku                               15zł  

karafka domowej lemoniady      ` 19zł 

 

Ciasta:                                                                                           100 zł za ciasto 

        130 zł za bezę  

 

Patery (przeznaczone dla około 10 osób)  

• „słodki zestaw” patera drobnych ciasteczek                                 60 zł 

• „zestaw wytrawny” 

patera orzeszków, paluszków, słonych ciasteczek, chipsów         60 zł 

• patera wydrylowanych owoców  

(ananas, melon, winogrono, inne)                                                 70 zł 

• patera mini kanapeczek (różne rodzaje)                                       70 zł 

 

 

R E Z E R W A C J A  T E R M I N U  U R O D Z I N O W E G O 

 

Rezerwacja staje się wiążąca po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 100  zł,  w terminie 3 dni od daty jej dokonania. 

Po potwierdzeniu rezerwacji terminu, prosimy o wypełnienie Formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, 

zawierającego  szczegóły  imprezy.  Ostatecznych zmian dotyczących szczegółów przyjęcia można dokonywać do 

środy poprzedzającej przyjęcie urodzinowe do godz. 12:00. 

 

Dane do przelewu:  

 
Centrum Maluszka Ewa Korzybska z siedzibą przy ulicy Safony 1, 03-642 Warszawa, 
NIP: 569-160-39-32, REGON: 142837392 

 

NUMER KONTA: 32 1140 2004 0000 3402 7261 0719 

  

Tytułem: ZADATEK NA URODZINY, IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, TERMIN PRZYJĘCIA 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 693613116 

lub pod adresem e-mail przedszkole.elfiki@gmail.com 

 

 

 


