Urodziny
    w

kropce

Dlaczego
URODZINY w KROPCE?
Pewnie jeszcze tego o nas nie wiecie, ale uwielbiamy marzyć. Gdzieś w głębi
duszy same chyba jesteśmy jeszcze trochę dziećmi. (Tak, tak, słyszałyśmy to
nie raz...). I wiecie co? Wcale nam to nie przeszkadza! Bo dzięki temu nic
nie krępuje naszej wyobraźni. A skoro nie krępuje, to robimy to, co lubimy
najbardziej, czyli...

wymyślamy!

I tak oto wymyśliłyśmy urodziny szyte na miarę. Za każdym razem wyjątkowe, zorganizowane z dbałością o każdy detal. To propozycja niezwykłej podróży w głąb marzeń, pasji i upodobań najważniejszej tego dnia osoby - Jubilata. Tak, byśmy wszyscy znaleźli się
w jego bajce. A kogo do niej zaprosić, jeśli nie najbliższych przyjaciół?
To jak, gotowi? Jeśli tak, zapraszamy na pokład. :)

Justyna & Kasia

Co musimy wiedzieć
najpierw?
Aby jak najlepiej zorganizować urodziny dla dziecka, musimy wiedzieć
przede wszystkim:
> w jakim wieku jest Jubilat?
> ile dzieci chce ugościć na swoim przyjęciu?
> czy gośćmi będą dziewczynki, chłopcy, czy też grupa mieszana?
Odpowiedzi na te trzy pytania pozwolą nam stworzyć założenia organizacyjne przyjęcia i będą punktem wyjścia dla naszych dalszych
propozycji i pomysłów na urodziny.

Wywiad,
czyli co jest dla nas najważniejsze?
Poprzez rozmowę z Jubilatem i jego rodzicami musimy dowiedzieć się
o nim jak najwięcej. Będziemy pytać między innymi o:
> ulubiony kolor
> największe marzenie
> pasję
> ukochanego bohatera (np. z książki / filmu / bajki)
> ulubione zwierzę
> najlepszy przedmiot w szkole
> ulubione miejsce (np. las / morze / góry / miasto / kraj)
> upodobania co do zabaw
Dzięki tej części będziemy już wiedzieć, co konkretnie zaplanujemy na ten
wyjątkowy dzień.

Co przygotujemy
dla Jubilata i jego przyjaciół?
Tego oczywiście w pełni nie zdradzimy! Temat przewodni urodzin, zabawy
oraz dekorację sali przygotujemy dzięki wywiadowi. Jednak organizując
każde przyjęcie, zapewnimy:
> 2,5-godzinną zabawę dla maksymalnie 12 osób
> zaproszenia dla gości, utrzymane w klimacie planowanej imprezy urodzinowej
> opiekę doświadczonego i zaangażowanego animatora
> zdrowe przekąski i napoje dla dzieci (szczegółowe menu ustalamy
z Jubilatem i rodzicami)
> wspólne zdjęcie imprezowiczów, tematyczną ściankę do zdjęć
> pamiątkowe podziękowania za obecność
| Koszt organizacji zabawy urodzinowej wynosi 500 zł |

Co możemy przygotować
dodatkowo?
W ramach rozszerzonej wersji imprezy urodzinowej, proponujemy szereg
dodatkowych atrakcji:
> profesjonalną dokumentację fotograficzną zabawy
> album ze zdjęciami z urodzin
> pyszny i efektowny tort
> wydłużenie czasu imprezy
> zwiększenie liczby gości
Pozostajemy też otwarte na Wasze unikalne propozycje - tak jak wspomniałyśmy, nasza wyobraźnia jest nieograniczona. ;)
| Dopłata za dodatkowe atrakcje jest kalkulowana indywidualnie |

Jeśli więc
chcecie nam zaufać...

... będziemy zaszczycone, mogąc przygotować dla Was
tę urodzinową niespodziankę.
KONTAKT ws. URODZIN:
Katarzyna Olczyk, tel. 500 267 110
e-mail: torunwkropce@gmail.com

www.torunwkropce.pl

