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URODZINY Z KUCYKAMI
„Urodziny z kucami" są atrakcją, która ma za zadanie zapoznanie dzieci z konikami, ze
światem w którym żyją oraz zachęcić w przyszłości do nauki jazdy konnej.
Przygotowaliśmy ofertę urodzin, w które wplatamy przejażdżki na kucykach.
Nad całością imprezy czuwa trener :
• 1 trener przy ilości dzieci mniejszej niż 5
• 2 trenerów dla ilości dzieci pomiędzy 5-10
• powyżej 10 dzieci 2 trenerów i OBOWIĄZKOWO 1 opiekun lub animator (płatny
dodatkowo)
W wersji podstawowej w czasie „indywidualnych oprowadzanek”, konieczna jest obecność
rodzica (lub osoby wyznaczonej przez rodzica), która będzie nadzorowała dzieci nie jeżdżące
na kucykach.
W cenie urodzin są wliczone:
•
•
•
•
•
•
•

opieka trenera/ów
przejażdżki dla każdego dziecka na kucykach,
zapoznanie dzieci z konikami, ze światem w którym żyją
przysmaki do poczęstowania koników po jeździe
prezentacja siodłania, mycia koni (jeżeli pogoda jest odpowiednia)
rozstawienie stołów, ławek dla dzieci
woda dla dzieci

Strój obowiązujący na jeździe:
• dzieci powinny być wyposażone w kask (może być rowerowy), zakryte buty (np.
kalosze), długie spodnie typu leginsy / dresy i strój sportowy odpowiedni do pogody i
miejsca :-)
Wybierając naszą ofertę sprawicie iż urodziny waszego dziecka będą wyjątkowe. Cała impreza
trwa 2h. Istnieje możliwość przedłużenia imprezy za dodatkową opłatą.
Serdecznie zapraszamy!
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CENNIK PODSTAWOWY
Dla grupy dzieci:
•
•
•

do 5 dzieci (Solenizant gratis) – 450 PLN
5 - 10 dzieci (Solenizant gratis) – 750 PLN
powyżej 10 osób 70 PLN / dziecko (Solenizant gratis) + przy liczbie dzieci
przekraczającej 10 osób wymagana jest osoba wspierająca (70 PLN)

SKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH OPCJI, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE
URODZINY TWOJEGO DZIECKA BĘDĄ WYJĄTKOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

tematyczna dekoracja namiotu imprezowego – 200 PLN
tematyczna zastawa 8 PLN / dziecka
bukiet balonowy 130 PLN
Piniata 160 PLN
Szampan dziecięcy 0,75l - 20 PLN / szt
Malowanie buziek 10 PLN / dziecko
Opiekun 110 PLN / 2h
Animator: 150 PLN / 2 h
Poczęstunek dla dzieci:
o Menu Unicorn 15 PLN / dziecka (woda, sok, żelki, ciasteczka, paluszki,
popcorn, chipsy, mieszanka cukierków) w cenie menu wliczone koszty
podstawowej zastawy
o Pizza – płatna wg zamówienia
• Stolik dla Rodziców (woda, kawa z expresu / herbata, mix ciasteczek duńskich):
o 80 PLN – dla imprezy do 5 dzieci
o 140 PLN – dla imprezy do 10 dzieci
o 220 PLN – dla imprezy powyżej 10 dzieci
W zależności od terminu urodzin istnieje możliwość przygotowania miejsca pod
ognisko na terenie stadniny:
a. 100 PLN – przygotowanie ogniska
b. 10 PLN / dziecka – kiełbaska, pieczywo, ketchup, musztarda i słodkie pianki
do pieczenia.
Możliwość zamówienia fotografa i wykonania sesji z końmi

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.
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