PROGRAMY URODZINOWE

SCENARIUSZE ANIMACYJNE
Preferowany wiek dzieci: od 4 do 8 lat
Czas trwania: ok. 2 h
Koszt: 320 zł/grupa do 10 dzieci, 380 zł /grupa do 18 dzieci

Urodziny prowadzi wykwalifikowany animator w unikatowym przebraniu,
Jubilat otrzymuje upominek urodzinowy,
Dzieci poznają mnóstwo ciekawych gier i zabaw. Będą mogły spróbować swoich sił podczas chodzenia na
szczudłach, odbyć profesjonalny mecz w uni hokeja, zagrać w olbrzymie gry planszowe, poznać wiele gier z
użyciem przeróżnych piłek, nauczyć kuglarstwa czy zagrać wspólny koncert przy użyciu BUM-BUM RUREK i
wiele wiele innych.
Na zakończenie jest możliwość wybrania jednej z podanych atrakcji: balonowych zwierzaków, waty cukrowej,
malowania twarzy lub pokazu olbrzymich baniek mydlanych.
Scenariusz urodzinek animacyjnych:
1. Zapoznanie, integracja (10 min.)
2. I część programu urodzinkowego (40 min.)
3. Poczęstunek (20 min.)
4. II część programu urodzinkowego (30 min.)
5. Wybrana atrakcja dodatkowa (20 min.)

Do wyboru proponujemy tematy:
1. URODZINOWE IGRZYSKA – impreza oparta o gry i zabawy sportowo ruchowe.
Podczas imprezy dzieci ćwiczą koordynację ruchową, kształtują ciało i umysł. Bedą miały okazje poznać nietypowe
gry sportowe i konkursy zręcznościowe oraz korzystać ze sprzętu animacyjno – sportowego. Poznają aspekt
rywalizacji ale także pracy i działania w zespole.
2. W KRAINIE CLOWNA GROSZKA - impreza oparta głównie na zabawach animacyjnych i grach planszowych w
dużym formacie.
Ciekawe zajęcia z clownem, których celem jest dobra zabawa, dużo śmiechu oraz integracja dzieci. Dzieci będą miały
okazję złapać tęczę, wybrać się do szalonego fryzjera a także przejść do innego świata przez magiczny tunel.
3. MALI ARTYŚCI - impreza wykorzystująca zabawy i zajęcia plastyczno – artystyczne.
Dzieci uczą się wyrażać twórczo i odkrywać swoje talenty. Jubilat/-ka wraz ze swoimi gośćmi będą mogli stworzyć
ogromny obraz, stworzyć zwierzątko jakiego nie widział jeszcze świat a także zmienić kolegę/koleżankę w leśnego
zwierzaka. Nie zabraknie na imprezie również zabaw i gier ruchowych.
4. MAGICZNE NUTKI – impreza oparta w głównej mierze o zabawy muzyczne, tańce animacyjne, gry taneczne
oraz zabawy z dźwiękiem i ruchem.
Podczas imprezy dzieci stworzą ogromną orkiestrę, zobaczą jakie dźwięki kryją się w lesie a także poznają mnóstwo
tańców, piosenek i zabawnych pląsów.

Wszystkich zaproszonych gości – dzieci i dorosłych zachęcamy do skorzystania z
oferty uzupełniającej i dodatkowych możliwości spędzenia czasu na Dziewiczej
Górze:
POCZĘSTUNEK /CATERING
- poczęstunek dla dzieci (soczki, woda, chrupki, ciasteczka, cukierki, naczynia jednorazowe): 80
zł/do 10 os, 120 zł/do 20 osób
- deser - gorąca czekolada z bitą śmietaną- 7 zł/osoba
- lody z owocami z bitą śmietaną – 7 zł/osoba
- barek kawowy (herbata Dilmah, kawa z ekspresu) – 80 zł /20 osób;
lub na zamówienie oferta cateringowa cafe-bistro

WEJŚCIE NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ „DZIEWICZA GÓRA”
– cena biletów na wieżę – 4 zł/dorosły, 2 zł/dziecko (przy liczbie chętnych min. 15 osób)

DYPLOM ODKRYWCY DZIEWICZEJ GÓRY
– cena dyplomu: 2 zł

WYCIECZKA NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ „DZIEWICZA GÓRA” Z PRZEWODNIKIEM
czas trwania: ok. 1 h
Przewodnik oprowadzi po fragmencie ścieżki edukacyjnej (od ośrodka Dziewicza Baza na szczyt
wzniesienia) oraz przybliży parę faktów i ciekawostek na temat wieży i Dziewiczej Góry. Dzieci
otrzymają Dyplom Odkrywcy z zadaniami do wykonania w terenie.
Koszt – 7 zł/ dorosły, 5 zł/dziecko (w tym dyplomy dla dzieci)

ORGANIZACJA OGNISKA
Koszt obsługi ogniska – 100zł / 3 h (grupa do 30 os), uwzględnia: przygotowanie, drewno,
rozpalenie, kijki do kiełbasek, dozór, zagaszenie, sprzątanie
Menu ogniskowe:
zupa z pieczywem – 7 zł; kiełbaska do pieczenia z dodatkami - 5 zł, herbata, kawa – 2 zł/os
oraz oferta cafe – bistro.
WARUNKI ZAMÓWIENIA: Przy rezerwacji terminu wymagana jest zaliczka 30% wartości imprezy płatna
przelewem na konto lub w cafe-bistro Dziewicza Baza. Pozostała kwota płatna gotówką przed
rozpoczęciem w cafe-bistro.
Jednocześnie informujemy, że na terenie obiektu do dyspozycji Gości są bezpłatne toalety oraz jest bezpłatny,
monitorowany parking dla samochodów osobowych i autobusów.

W sprawie rezerwacji terminu, wyboru programu i dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Paulina Marciniak
Koordynatorka imprez dziecięcych
Tel.: 697 951 339, e-mail: dzieci@dziewiczabaza.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

