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Dzikie Urodzinki to szalone przyjęcie 
pełne niezapomnianych wrażeń. 

Nasze zapląsane ikonki 

z pewnością pomogą 

w wyborze atrakcji

1. wybierz odjazdowy
MOTYW PRZEWODNI

KRAINA 
  BANIEK MYDLANYCH 

WYGIBASKI

Urodzinowe wygibaski to pełen 
pląsania czas, podczas którego na 
najmłodszych czekają zabawy 
z instrumentami oraz z chustą, 
przeplatane tańcami, hulańcami 
i zabawami dostosowanymi do wieku 
i preferencji najmłodszych.

W naszej zapląsanej, bańkowej krainie nie zabraknie baniek gigantycznych i malutkich, kolorowych, okrąglutkich. Całe pląsy wypełni bańkowe szaleństwo, a wszystko to przy akompaniamencie beztroskich śmiechów i chichotek.

Nasze motywy

przewodnie są dostosowane 

do wieku i zainteresowań

LATA
1—3

Dla każdego mamy 

coś dzikiego! 
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3—5
LAT

Próbówki, odczynniki, chemiczne wzorki, 

kolorki, wspólnie stworzymy substancje 

zmieniające barwy i obserwować będziemy 

zaskakujące chemiczne reakcje. To nie magia, 

to nauka! Dla prawdziwych chemicznych 

odkrywców.

KRÓLEWSKIE

Zapląsane księżniczki i dzielni rycerze zdomi-
nują czasoprzestrzeń na całe dwie godziny. 
To urodzinki dla tych, dla którym walki ze 
smokami, bohaterskie pojedynki i pląsanie po 
zamku niestraszne. Szykuje się też iście kró-
lewskie przyjęcie, nie zabraknie tronu, berła, 
korony i prawdziwych walecznych serc.

Urodziny z Psim Patrolem to prawdziwa 
gratka dla fanów Chase’a, Zumy i Skye. Dzieciaczki 
spędzą z ulubionymi bohaterami czas pełen wrażeń, 
zdobędą odznaki Psiego Patrolu i wyruszą na 
ekscytujące misje. A wszystko to dostosowane 
do wieku i humorku najmłodszych, przeplatane 
beztroskimi harcami.

Psi Patrol © Nickelodeon

KOCIA ZAŁOGA
Sztandarowe zapląsane urodzinki kociej 

rodzinki. Od miauczaśnych zabaw będzie 
można dostać prawdziwego kociopląsu. 

Kocie skakanie na zawołanie, a może mnóstwo 
miauczenia na do widzenia. Miauczaśne, radosne  

   zabawy zamienią dzikie pląsy na dwie godziny 
                 w iście kocie królewstwo.

WYBUCHOWE

Iście wybuchowa 
rozrywka czeka nas 
w Dzikim Laboratorium. 
Własnoręcznie przeprowa-
dzone wulkaniczne ekspery-
menty cyt. klasyka to jest to 
co tygryski lubią najbardziej.

    KOLOROWE 
 EKSPERYMENTARIUM

MINI FABRYKA  DZIKIEGO KOSMETYKA
Na tych urodzinkach zrobimy 
coś z niczego! Każdy maluch 
przygotuje samodzielnie musującą, 
kolorową, zapachową sól do kąpieli 
i kogoś bliskiego pięknym 
prezentem obdzieli. Własnoręcznie 
wykonane kosmetyki z naszej 
dzikiej fabryki spowodują, że 
uśmiech pozostanie na długo nie 
tylko z jubilatem, ale też jego 
gośćmi.

PSI PATROL
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BALONOWE 
WARSZTATY

Jednoocy bandyci, wyprawa po skarb, starcie ze 
złowrogim kapitanem Hakiem, groźne pojedynki to 

tylko przedsmak pirackiej imprezki. Tutaj nie ma taryfy 
ulgowej, to wyprawaw świat prawdziwych pirackich 

twardzieli. W pirackim świecie niebezpieczne zadania to 
codzienność. To urodzinki tylko dla prawdziwych śmiałków.

URODZINKI    ZE SLIME
Slime w roli głównej, kosmiczny, brokatowy, cekinowy, a może puchaty. Slajmy na 1000 sposobów cze-kają na miłośników glutkowo-kleistych wrażeń. Dmuchanie slajma? Tęcza ze slimów? Tak. Z nami wszystko jest możliwe.

MAGICZNE 
GALARETKI

Galaretki z dzikiej planetki, a może raczej odlotowy 

śnieg żelowy. Samodzielne, kolorowe eksperymento-

wanie na zawołanie z magiczną substancją w tle 

zmieni zwykłe przyjęcie urodzinowe w odlotowe 

niepowtarzalne, momentami genialne.

Zapraszamy do balonowej 
krainy wszystkich miłośników 
balonowego szaleństwa. 
Na naszych warsztatach 
pomalujemy balonowe 
dekoracje, nauczymy się 
skręcać fantastyczne 
baloniaki-zwierzaki. Będzie 
balonowo, kolorowo, 
odlotowo.

SPORTOWE

Biegać, skakać, dziko pląsać – takie właśnie będzie 
urodzinowe przyjęcie sportowe. Coś dla małych, 
niespożytych pokładów energii. Nie obędzie się bez 
pachołków, tobołków, wielkich kroków 
i wyskoków. Dla nieco bardziej wyskokowych 
egzemplarzy będzie także zabawa alko-goglami.

DETEKTYWISTYCZNE
To urodzinki dla 
rasowych obserwatorów 
rzeczywistości. Czy 
jubilatowi uda się osiągnąć 
sprawność dzikiego 
detektywa? Przed 
dzieciakami stanie, nie lada 
wyzwanie, pełne zagadek 
logicznych po prostu 
fantastycznych. 
Czy uda się odnaleźć 
wszystkie wskazówki, 
rozwikłać wszystkie 
zagadki, rozwiązać 
arcytrudne zadania? 
Z detektywem Kocimiętką 
wszystko jest możliwe.

PIRACKIE

LAT
5—8
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OTO CZARY HARRY

A'LA ESCAPE ROOM
Dla niestrudzonych umysłów, gotowych 
na główkowanie na zawołanie, przygotowaliśmy 
prawdziwą przeprawę logiczną, czaderską 
i dydaktyczną. Kłódki, szyfry, kodów wiele, czy 
rozpracujecie je wszyscy młodzi przyjaciele?

BEAUTY PARTY

Alohomora, Wingardium leviosa, a 
może Avada Kedavra. Tak będziemy 
czarować nie na żarty, latać na miotłach, 
walczyć z czarną magią. Mali czarodzieje 
przekonają się czy bliżej im do Grifindoru czy  
Slytherinu. Urodzinowych gości i jubilata czekają 
dwie godziny nieziemskich przeżyć w świecie 
czarodziejów, po których świat mugoli już nigdy nie będzie 
taki sam.

PROFESJONALNA 
   FABRYKA 
DZIKIEGO KOSMETYKA

Najbardziej wyczekiwane urodzinki ever. 
W naszej dzikiej fabryce powstają kolorowe, 
czadowe, odlotowe, kosmetyki z profesjonalnej 
fabryki. Mali chemicy tworzą, substancje dodają, 
mieszają, dodają barwniki kolorowe, konsystencje 
brokatowe, aby powstały prawdziwe, pięknie 
zapakowane kosmetyki z naszej dzikiej fabryki na 
prezent lub do domowego użytku.
Mydełka/błyszczyki, Na noc: kule do kąpieli, żelowe mydełka

Dla każdego fana imprezowania do rana, mamy pomysł 
gotowy prawdziwie odlotowy. Imprezie od wieczora do 
rana mówimy gromkie TAK! Podczas pidżama party 
zapewniamy gościom wieczorną imprezę piżamową, 
animacje i kolację, potem spanko i śniadanko. Wszystko 
pod czujnym okiem zapląsanych animatorek i opiekunek.
Pidżama party organizujemy w dowolnym dostepnym motywie urodzinowym!

8—10
LAT

Urodzinki dla każdej dziewczynki 

w dzikim salonie piękności? Tak to 

możliwe. Każdą uczestniczkę czeka 

wyprawa do świata kosmetyków, 

błyszczyków, kolorowych warko-

czyków, będą manicury i epickie 

fryzury. Prawdziwy kram dla 

małych dam!

 najbardziej czadowa 
imprezka!PIDZAMA PARTY



   Oto nasze
smaczne propozycje

2. dobierz przepyszny
PAKIET PRZEKASEK

chrupki kukurydziane

W pakiecie Pizza do wyboru: margarita, 
z szynką, pepperoni. Pizza dostępna do 
urodzinek o 14:30 oraz 17:00. Pyszną, 
świeżutką pizzę serwuje pizzeria Viva la Pizza. 
Pakiet ekonomiczny dostępny od poniedziałku 
do czwartku. Urodzinki organizujemy dla 
minimum 7 gości.

Informacje dodatkowe:  

wafle ryżowe

popcorn

cukierki / żelki

ciasteczka / wafelki

ciasteczka owsiane

przekąski eco

talerz owoców sezonowych

paluszki

gofry

soki 0,2l / dziecko

woda / bez ograniczeń

wybrany motyw imprezowy

animator

sala urodzinowa na 2h

stół udekorowany urodzinowo

podziękowania dla gości

prezenta dla Jubilata

opieka w godzinach 20-9

kolacja / śniadanie / napoje

przekąskowy bufecik

pizza

Zaproszenie 2 zł / szt.
Szampan dla dzieci 16 zł / szt.
Piniata z wypełnieniem 99 zł / szt.
Talerz owoców 20 zł / szt.
Gofry na patyku 7 zł / szt.
Dzbanek soku 10 zł / szt.
Dzbanek wody z cytryną 6 zł / szt.
Kolorowy warkoczyk 10 zł / szt.
Tatuaż brokatowy 5 zł / szt.
Malowanie buźki 5 zł / szt.

Dodatki do urodzin:
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W celu rezerwacji prosimy kontakt poprzez adres email 
witaj@dzikieplasy.pl lub pod nr tel. 796 019 612

Przydatne informacje:

Zadatek w wysokości 200 zł można wpłacić osobiście 
w lokalu - gotówką lub kartą, albo wysłać przelewem 
na nr konta 32 1140 2004 0000 3502 7889 2196. 
Nazwa Firmy: Republika Smyka.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie przez nas dostępności terminu oraz 

założenie rezerwacji wstępnej ważnej trzy dni, podczas których prosić 

będziemy o wpłatę zadatku. 

Prosimy o podanie:
 preferowanego terminu
 wybranego motywu
 pakietu przekąsek
 imienia Jubilata/Jubilatki
 danych kontaktowych

3. szybciutko zarezerwuj
URODZINKI

 Goście dorośli nie płacą za wstęp na salę, 
zapraszamy ich do komfortowej strefy rodzica, 
gdzie mogą oddać się radosnym pogaduchom, 
podczas gdy my zaserwujemy im pyszną włoską kawę 
lub/i herbatę. Koszt napojów będzie doliczony do Urodzinek. 
W przypadku kawy oferujemy do wyboru: latte, cappuccino, 
espresso, czarną, białą. Herbatki mamy czarne, ziołowe, owocowe.
 Istnieje możliwość przyniesienia tortu oraz ciasta dla gości dorosłych bez 
dodatkowych opłat (prośba o dostarczenie paragonu z cukierni). Ze swojej 
strony zapewniamy świeczki oraz racę urodzinową a także naczynia i sztućce 
do zaserwowania tortu i ciasta.
 Dokonując rezerwacji podają Państwo jedynie orientacyjną liczbę 
uczestników, na dzień przed urodzinkami telefonujemy z pytaniem 
o potwierdzoną liczbę gości urodzinowych.



WOW!

Szykuje się Wielkie Przyjęcie? 
 Niekoniecznie muszą się 
z nim wiązać wielkie wydatki. 

Chcesz mieć Dzikie Pląsy tylko dla siebie? 

Masz możliwość organizacji przyjęcia urodzinowego 

w Sali na wyłączność. Mało tego, podczas imprezy 

poczęstujemy wszystkich gości dorosłych kawą 

i herbatą na nasz koszt! 

Do urodzinek powyżej 20 gości przygotowaliśmy 
ofertę specjalną:

SOBOTY I NIEDZIELE

9:00-11:00

kiedy?

MAKS. 23
ile dzieci?

PYCHOTKA

jaki pakietprzekąsek?

960 ZŁjaki koszt?

ul. Klasyczna 2/2, 80-180 Borkowo
796 019 612

dzikieplasy.pl
witaj@dzikieplasy.pl

POLICZ!
TO SIE OPŁACA!

URODZINKI 
NA WYŁACZNOSC


