
TEMATYCZNA
ANKIETA URODZINKOWA 

w sali zabaw ARCADIA
IMIĘ dziecka ILE MA LAT?  

DATA i GODZINY urodzin LICZBA gości (z solenizantem) WIEK dzieci

ZAMAWIAJĄCY Imię i nazwisko: 

KONTAKT Nr telefonu: Adres e-mail:

ZADATEK Wpłacono zadatek w wysokości …......................................... PLN

Wybierz temat przewodni dla twojego przyjęcia:

 BAL KSIĘŻNICZEK              FOTO URODZINY            CHEERLEADERKI                 PIRACI                  STAR WARS                    FOOTBALL                       BAMP                   

PAKIET TEMATYCZNY 420 pln

• 2 godziny zabawy w wybranej salce urodzinowej (dla 10 dzieci wraz solenizantem/tką)
• kolorową zastawę urodzinową: talerzyk, kubek, widelczyk, serwetka.
• dbanie o przyjęcie urodzinowe i gości, uroczyste odśpiewanie 100 lat z krojeniem tort, 
• malowanie buziek względem tematu urodzin 

• poczęstunek: żelki, chrupki, chipsy, pianki
• 1 litr wody niegazowanej,
• 2 L soku (do wyboru:  

sok jabłkowy 100% …..........    sok wieloowocowy 100% …..........
napój jabłko-wiśnia …..........   napój jabłko-mięta  ….......... 

Tematyczne przebranie dla solenizanta i gości urodzinowych

ANIMACJA W TRAKCIE URODZIN GRATIS
przeprowadzenie gier i zabaw związanych z tematem urodzin 

                                               NOWOŚĆ:

     LABORATORIUM                          PACHNĄCE URODZINY                          SLIME                                 POKAZ ZWIERZĄT                    CZEKOLADOWA
        CHEMICZNE                                                                                                                                         FONTANNA



1.LABORATORIUM CHEMICZNE 550 pln
2.PACHNĄCE URODZINY 550 pln

3.URODZINY SLIME 550 pln
4.ZWIERZĘTA ŚWIATA 550 pln

CZEKOLADOWA 
FONTANNA 

460 pln 

• 2 godziny zabawy w wybranej salce urodzinowej (dla 10 dzieci wraz solenizantem/tką)
• kolorową zastawę urodzinową: talerzyk, kubek, łyżeczka, serwetka, słomka
• dbanie o przyjęcie urodzinowe i gości, uroczyste odśpiewanie 100 lat z krojeniem tort, 
• malowanie buziek względem tematu urodzin 

• poczęstunek: żelki, chrupki, chipsy, pianki
• 1 litr wody niegazowanej,
• 2 L soku do wyboru:  

sok jabłkowy 100% …..........    sok wieloowocowy 100% …..........
napój jabłko-wiśnia …..........   napój jabłko-mięta  ….......... 

• 2 fontanny czekoladowe:  
• MAŁA z białą czekoladą oraz DUŻA 

z czekoladą mleczną
• przekąski: pianki, kruche rurki, 

chrupki kukurydziane
• 3 litry napojów (2 litry wody 

niegazowanej + 1 litr napoju 
do wyboru:
◦ sok jabłkowy 100% …..........    
◦ sok wieloowocowy 100% …........
◦ napój jabłko-wiśnia …..........   
◦ napój jabłko-mięta  ….......... 

• animatorka przez godzinę obsługuje 
dzieci przy fontannie 

1.POKAZ CHEMICZNY

2.MYDEŁKA GLICERYNOWE

3. URODZINY SLIME

3.POKAZ ZWIERZĄT - zgodnie z wybranym zestawem gatunków Owoce pozostają w gestii rodziców 
(ilość bez ograniczenia)

Animacja: 5 PLN/1 dziecko. Ilość: …..................................

BILET UPOMINKOWY dla każdego solenizanta na jednorazowe wejście do sali zabaw ARCADIA 

ZAMÓW DODATKOWO: Wpisz ilości:

SPECJALNE ZAPROSZENIE  1 PLN/sztuka  

WARKOCZYKI doczepiane, kolorowe 5 PLN/sztuka

TATUAŻE BROKATOWE 5 PLN / sztuka

BALONIKOWE ZWIERZĄTKA 5 PLN / sztuka

PINIATA rodzaj…..................................
* wypełnienie piniay (słodycze) w gestii rodziców/opiekunów

60 PLN * 

POPCORN / 10 dzieci 40 PLN

CIEPŁA PRZEKĄSKA:  HOT DOG (5,00 PLN/sztuka). Ilość: …..............  TOST ser+szynka (4,50 PLN/sztuka). Ilość: …..............

PIZZA do zestawu temaycznego oraz „Zwierzęta świata”: 

Margherita  (35 PLN). Ilość: ….............. Prosciutto (39 PLN).  Ilość: ….............. Capriciossa (43 PLN). Ilość: …..............

WIELKA DOLEWKA na wielkie pragnienie! Płacisz raz i dolewasz, ile chcesz        20 PLN
- Powyżej 10-ciorga dzieci - każde dziecko płatne dodatkowo w dni tygodnia 20 PLN, w weekend 25 PLN.
- Zostałam/em poinformowana/y o ograniczeniu dot. Ilości rodziców na przyjęciu urodzinowym dziecka.
- Biorę pełna odpowiedzialność za jakość i przydatność do spożycia słodkości urodzinowych ( tort, ciasto itp ) 
wniesionych na sale    

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem sali zabaw ARCADIA i regulaminem organizacji urodzin i akceptuję go.

         ---------------------------------                                                        ----------------------------        
 podpis osoby przyjmującej zgłoszenie                                                                  data i podpis Rodzica/Opiekuna

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj, Salę Zabaw ARCADIA,  w celu wykonania usługi , do celów promocyjnych 
sali, wystawienie rachunku, faktury i prowadzenia rozliczeń finansowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w Tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania.


