PROGRAMY URODZINOWE

WARSZTATY SZTUKAPUKA
Niecodzienny pomysł na prezent i dla jubilata i dla jego gości! Podczas warsztatów uczestnicy w miłej,
urodzinowej atmosferze nauczą się techniki graficznej lub rękodzielniczej i własnoręcznie wykonają lub
ozdobią użytkowe przedmioty. Pracujemy do profesjonalnych materiałach, dlatego wykonane rzeczy mogą
długo być dumą dla twórców!
Preferowany wiek: dzieci i młodzież od 7 do 16 lat
Czas trwania: ok. 2 h
Koszt: 400 zł/grupa do 10 uczestników, 460 zł /grupa do 15 uczestników
(koszt uwzględnia materiały i narzędzia potrzebne do warsztatów i wynagrodzenie instruktora/plastyka)
Scenariusz warsztatów urodzinowych:
1.
2.
3.
4.

Powitanie, przyjęcie gości i życzeń,
Zapoznanie dzieci z tematem warsztatów oraz pokazanie przykładowych prac,
Omówienie materiałów i techniki pracy,
Warsztat – samodzielne wykonanie lub ozdobienie przedmiotu w wybranej technice przez każdego
uczestnika z pomocą instruktora,
5. Poczęstunek urodzinowy.

Warsztat „Malowany t-shirt”

Pomysł na niezapomniane i twórcze spędzenie urodzin, z których i jubilat i goście wyjdą z wyjątkowym prezentem.
Warsztaty polegają na nauce prostej techniki graficznej i wykonaniu przez uczestników własnego dzieła na koszulce.
Każde dziecko wykona projekt - według własnego pomysłu wykorzystania przygotowanych szablonów i przeniesie go
na własny t-shirt. Dzięki użyciu specjalistycznych farb do tkanin i utrwaleniu żelazkiem koszulka będzie mogła długo
służyć dzieciom i przypominać wyjątkowe urodziny jubilata.

Warsztaty decoupage’u

Zadaniem uczestników będzie poznanie techniki decoupage (poziom trudności dopasowany do wieku i umiejętności
uczestników), wykonanie próbnej pracy na przedmiocie przyniesionym z domu oraz stworzenie obrazka lub biżuterii
(do wyboru bransoletka lub naszyjnik).

Warsztaty filcowania

Uczestnicy zapoznają się z przedmiotami wykonanymi różnymi technikami (filcowanie na sucho, na mokro i szyte z
arkuszy filcu) oraz wykonają własne prace. Do wyboru proponujemy:
- wykonanie przez każdego uczestnika ramek z filcu w celu stworzenia albumu na zdjęcia dla solenizantki/-ta
- wykonanie własnego przedmiotu z arkuszy filców (do wyboru: bransoletka, pierścionek, etui na telefon, zakładka
do książki).

Warsztaty wikliny papierowej

Warsztat rozpocznie się od pokazania wyrobów ręcznie wykonanych techniką wikliny papierowej, następnie
instruktor pokaże technikę i uczestnicy wykonają własny przedmiot (do wyboru pudełko, wazon, ramka podwójna).
Zadaniem dzieci będzie wycięcie i sklejenie podstawy, wyplatanie papierową wikliną danego wzoru oraz malowanie
przedmiotu.

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

