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Idealna forma zabawy dla dzieci w wieku 5-14 lat, które

uwielbiają spędzać czas aktywnie i są oswojone z wodą,

Atrakcje dostosowane są do wieku i umiejętności

pływackich uczestników,

Dzieci spędzą u nas 1,5 h i będzie to czas wypełnionym po

brzegi świetną zabawą oraz animacjami w wodzie,

Max. liczba uczestników to 20 os.,

Do wyboru dwa scenariusze urodzinowe: 

               Piracka przygoda,

                 

               Podwodne królestwo,

     

Szczegóły oferty

Urodzinowa zabawa rozpoczyna się niezwykłą wodną

przygodą. Specjalnie przygotowany urodzinowy scenariusz,

o wybranej przez Was tematyce od samego początku

wprowadza dzieci w magiczny świat i z każdą minutą pozwala

im odkryć nowe wspaniałe niespodzianki, wziąć udział w

wodnych wyzwaniach oraz przygotowanych podwodnych

szlakach.

SZCZEGÓŁY
OFERTY



Przenosimy się do świata piratów. Każdy mały chłopiec oraz

niejedna dziewczynka marzy, aby zostać  kapitanem

pirackiego statku i stać się uczestnikiem wyprawy po skarb.

Wzburzone morze, szum wodospadu, łajba kołysze się wśród

groźnych fal, czas wyruszyć na poszukiwanie skarbu! Przed

nami mnóstwo niebezpiecznych przygód, pełna niespodzianek

i nieoczekiwanych wydarzeń wyprawa po prawdziwy skarb. 

A więc dzielni piraci, kto gotowy do wyprawy?

AHOJ PIRACI!!

PIRACKA PRZYGODA

SCENARIUSZ URODZINOWY
PIRACKA PRZYGODA

1.Załoga solenizanta stworzy piracki okrzyk, rozpoznawalny

na naszych wodach,

2. Piraci  zbudują statek, na którym będą odkrywać nowe lądy,

3. Pokonamy wielkie fale, przekroczymy groźny wodospad,

uciekniemy przed rekinem a załoga dotrze bezpiecznie na ląd, 

4. Przygotujcie się na wodną piracką bitwę!

5.  Sprawdzimy, który  piracki statek jest najszybszy.

6. Nie bylibyście prawdziwymi piratami bez poszukiwań skarbu!

Jak myślisz czy Ty i Twoja załoga odnajdziecie skarb?

JAKIE WYZWANIA CZEKAJĄ NA DZIELNYCH PIRATOW?



W PODWODNYM KROLESTWIE

To wymarzone urodziny dla księżniczek, a także dla dzielnych
rycerzy. Podczas tych urodzin dzieci przenoszą się w bajkowy

świat, uczestniczą w koronacji na księżniczkę lub pasowaniu na
rycerza. Przed nimi trudne i niebezpieczne zadania, które
pozwolą ocalić Podwodne Królestwo i zdobyć ukryty skarb

piratów. Ale czy na pewno drużyna sobie poradzi ? 

SCENARIUSZ URODZINOWY
W PODWODNYM KRÓLESTWIE

JAKIE WYZWANIA CZEKAJĄ NA KSIĘŻNICZKI I RYCERZY?

Na początek odbędzie się koronacja księżniczki lub pasowanie

na rycerza oraz sprawdzimy jak Twoja ekipa potrafi odnaleźć

się w podwodnym świecie,

1.

2.Gdy na Wasze Królestwo napadnie wielka podwodna ośmiornica      

będziecie musieli wspólnie ją pokonać,

3. Jeśli Wasza zespołowa praca, pozwoli Wam ocalić Podwodne

Królestwo otrzymacie zaczarowane płetwy, które będą niezbędne

w dalszej części przygody,

4. Musicie się spieszyć, podąża za Wami postrach tych wód-

groźny smok, którego jak głosi legenda pokona najlepszy rycerz! 

5.W rafie koralowej utknęły zaginione skarby piratów. Czy uda

Wam się wszystkie odnaleźć?



Cennik

Cena zawiera:

Jak zarezerwować urodziny?

850 zł za 1,5 h zabawy na basenie do 15 os. 
950 zł za 1,5 h zabawy na basenie do 20 os. 
Dodatkowa opłata za piniatę 100 zł

Basen na wyłączność w czasie 1,5 h,
Organizację urodzin w weekend,
Wykwalifikowanych instruktorów/animatorów,
Opieka Ratownika podczas zabawy,
Dekoracja basenu zgodnie z wyborem scenariusza,
Zaproszenia tematyczne dla wszystkich zaproszonych gości,
Prezent dla solenizanta,
Słodki skarb do odkrycia.

  Zarezerwuj termin telefonicznie lub mailowo 

 Wybierz scenariusz urodzin z dostępnych opcji

 W celu dopełnienia rezerwacji wpłać zaliczkę w kwocie 200 zł 

 oraz odbierz  zaproszenia urodzinowe w recepcji. 

SZCZEGÓŁY OFERTY 
URODZINOWEJ

 



Każdy uczestnik musi dostarczyć przed rozpoczęciem imprezy

podpisane  oświadczenia otrzymane wraz z zaproszeniem,
 

Goście powinni przybyć ok 15 min przed rozpoczęciem wielkiej

przygody,

 

Co  należy zabrać ze sobą?

 

Strój kąpielowy

Okularki pływackie

Czepek kąpielowy

Ręcznik

Klapki

 

ul. Władysława Hermana 18, Giebułtów (koło Krakowa) 

               730-530-770               BasenovaSpa                 Basenova_

                                      kontakt@basenova.pl

Jak się przygotować na urodziny na basenie?

WAŻNE INFORMACJE
 



ul. Władysława Hermana 18, Giebułtów (koło Krakowa) 

               730-530-770               BasenovaSpa                 Basenova_

                                      kontakt@basenova.pl

PO ZABAWIE MOŻLIWA JEST RÓWNIEŻ  ORGANIZACJA

PRZYJĘCIA URODZINOWEGO W RESTAURACJI ZIELONA

ZATOKA.

OFERTA DODATKOWA
 

SZCZEGÓŁY U MANAGER RESTAURACJI 

MANAGER@ZIELONAZATOKA.COM

TEL: 573 457 450

 

 

 


