
INFORMATOR URODZINOWY
Przygotowany informator opisuje możliwość zorganizowania przyjęcia urodzinowego dla
dziecka na terenie eventowym Wapienniki. Podczas, gdy dzieci będą bawić się w trakcie
zorganizowanych przez nas atrakcji, rodzice będą mogli skorzystać nieodpłatnie z wiaty 
i grilla.

MIEJSCE ORGANIZACJI SPOTKANIA
Proponujemy organizację spotkania w jednym z ciekawszych miejsc eventowych w centralnej
Polsce tj. Wapiennikach  - to stara kopalnia wapnia zamknięta w latach 60-tych, która po
rekultywacji  stała  się  niezwykłym  miejscem.  Jest  to  rewelacyjny  teren  pod  kątem
organizacji imprez integracyjnych oraz okolicznościowych.  Do dyspozycji uczestników jest
namiot wyposażony w stoły i ławy oraz profesjonalne miejsce ogniskowe. Wybierając teren 
w Wapiennikach nie będą ponosić Państwo żadnych odpłatności z tytułu wynajmu terenu. 

Zdjęcia oraz filmy pokazujące teren mogą Państwo zobaczyć na stronie:
www.sparta.org.pl/wapienniki

FORMA ORGANIZACJI SPOTKANIA
Proponowana liczba atrakcji pozwoli na aktywizację wszystkich dzieci biorących udział 
w spotkaniu.

W ramach organizacji przyjęcia możemy zapewnić atrakcje:
● scenariuszową grę w paintball dla młodszych – splatmaster,
● piniatę,
● wyścigi w wieloosobowych nartach,
● wyścigi w potrójnych spodniach,
● gry i zagadki logiczne,
● węzeł gordyjski,
● rzut podkową,
● wyścigi w workach,
● wyścigi na skrzynkach,
● przeciąganie liny,
● quiz z wykorzystaniem Koła Fortuny.



Dodatkowo, na życzenie możemy zapewnić dmuchane atrakcje:
• zjeżdżalnia „Rekin”,
• zjeżdżalnia „Słonik”,
• dmuchane stroje sumo.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy opis wszystkich proponowanych atrakcji:

PAINTBALL DLA NAJMŁODSZYCH – SPLATMASTER
W tej zabawie podobnie jak w paintballu strzelamy 
z markerów kulkami wypełnionymi farbą. kulki Splatmastera
są znacznie mniejsze oraz rozwijają mniejszą prędkość. Dużo
lżejsze  markery,  wykonane  z  lekkiego  ale  wytrzymałego
plastiku  (w  paintballu  są  metalowe):  nie  wymagają  też
podłączenia  butli  z  gazem.  Gra  toczy  się  na  mniejszym
dystansie. Markery strzelają w taki sposób, że nie otrzymamy
trafienia  serią.  Po  każdym  strzale  trzeba  go  przeładować.
Splatmaster to nic innego jak zabawa w „mały paintball” gdzie
siła uderzenia kulki jest odpowiednia dla dzieci już od 8 roku
życia.

PINIATA
Piniata przywędrowała do nas aż z Ameryki Południowej i coraz
częściej wchodzi do urodzinowej tradycji. Cała zabawa polega
na  rozbiciu  piniaty,  która  zachwyca  kolorami  i  kształtami.
Piniatę może rozbijać solenizant lub kolejno może próbować
rozbić  kilkoro  dzieci  –  oczy  strącającego  powinny  być
zasłonięte jak do ciuciubabki jak również piniata powinna być
zawieszona   i  opuszczana  w  dół  i  górę  aby  zmylić  osobę
rozbijającą. Można również wybrać dwie piniaty i zorganizować
zawody  drużynowe  –  która  drużyna,  jako  pierwsza  rozbije
piniatę  i  zdobędzie  oprócz  zawartości  piniaty  jakąś  nagrodę
specjalną.

POTRÓJNE SPODNIE
Konkurencja  dostarcza  wiele  śmiechu  zarówno  uczestnikom
jak i  przyglądającej  się  widowni.  Zespół składa się  z trzech
osób, które zakładają specjalnie połączone spodnie tworzące
jedną całość. Zabawa polega na jak najszybszym pokonaniu
określonej trasy względem drużyny przeciwnej.



WIELOOSOBOWE NARTY
Konkurencja polega na pokonaniu wyznaczonego odcinka trasy
w jak najkrótszym czasie za pomocą pięcioosobowych nart.

WĘZEŁ GORDYJSKI
Jest to dobra zabawa z gatunku "zawiązujących wspólnotę".
Uczestnicy  zabawy  stają  ciasno  w  kręgu.  Następnie  każdy
wyciąga ramiona do przodu i  stara się  chwycić  czyjeś ręce.
Gdy wszyscy już to zrobią, tak utworzony węzeł staramy się
rozwiązać  –  przechodzimy  jedni  pod  drugimi,  przekładamy
ręce  itp.  Nie  można  puścić  dłoni  sąsiadów  w  trakcie
rozplątywania. Zabawę kończymy, gdy znów będziemy stać 
w  kręgu  (może  się  zdarzyć  tak,że  część  osób  będzie
zwrócona twarzą na zewnątrz).

RZUT PODKOWĄ
Każdy  zawodnik  wchodząc  na  wyznaczone  pole  rzutu,
otrzymuje  po  jednej  podkowie.  Ma  on  za  zadanie  zarzucić
podkowę  na  palik,  w  tym  celu  otrzymuje  możliwość  pięciu
rzutów. Uwaga: Ten niepozorny przedmiot nie zawsze leci tam
gdzie chciałby uczestnik gry.

WYŚCIGI W WORKACH
Ten popularny w wielu krajach sport ludowy polega na biegu, 
a  właściwie  skokach  do  mety,  podczas  których  uczestnik
ubrany jest do pasa w worek, a ten skutecznie utrudnia ruchy
nóg.  Gwarantujemy,  że  nasza  zabawa,  oprócz  tego,  że
przypomni nam czasy dzieciństwa, to jeszcze wyciśnie 
z naszych uczestników siódme poty i wprawi wszystkich
w salwy śmiechu.



WYŚCIGI NA SKRZYNKACH
W konkurencji uczestnicy mają do dyspozycji o jedną skrzynkę
więcej  niż  jest  osób  w  danej  grupie.  Ich  zadaniem  jest
przedostanie się od startu do mety. Dodatkowa skrzynia cały
czas  musi  krążyć  z  końca  do  początku  „dżdżownicy”
umożliwiając tym samym grupie przemieszczanie się.

QUIZ Z WYKORZYSTANIEM KOŁA FORTUNY
To nic innego, jak znany wszystkim sposób na wylosowanie dla
siebie zadania do wykonania. Koło fortuny jest uniwersalne 
i można je dostosować do potrzeb (sprawdza się zarówno 
z  udziałem  dzieci,  jak  i  dorosłych)  –  w  programie  można
wykorzystać  pytania  z  wiedzy  ogólnej  bądź  też  wprowadzić
zabawne zadania do wykonania.

ZAWODY SUMO W DMUCHANYCH STROJACH
Dmuchane kombinezony, w których uczestnicy wyglądają na
potężnych zawodników sumo. Ich zadaniem jest stoczenie ze
sobą walki na specjalnej macie. Parodia japońskich zapasów
sumo to zabawa, dzięki której nikt się nie nudzi. Gra jest pełna
śmiechu i pozytywnych emocji i doskonale urozmaica
wiele imprez.

ZJEŻDŻALNIA „REKIN”
Zjeżdżalnia  o  tematyce  morskiej  ma  wysokość  6  metrów.
Wspinaczka na szczyt zjeżdżalni oraz zjazd w dół to wspaniała
atrakcja  dla  dzieci.  Urządzenie  sprawdzi  się  zarówno  na
imprezach plenerowych, jak i w pomieszczeniu.



ZJEŻDŻALNIA „SŁONIK”
Mała dmuchana zjeżdżalnia to doskonałe rozwiązanie dla dzieci
do  lat  4.  Zjeżdżalnia  pozwala  „wyskakać  się”,  a  dzięki
niewielkim wymiarom można ją rozstawić zarówno 
w plenerze, jak i w pomieszczeniu.

Wszystkie  zaproponowane  rozwiązania  stanowią  doskonałą  zabawę  dla  uczestników
imprezy. Realizujemy je przy pomocy sprzętu najwyższej jakości w oparciu 
o doświadczoną, profesjonalną kadrę i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Gwarantujemy:
1. Obsługę kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia,
2. Zajęcia instruktażowe mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć,
3. Atestowany sprzęt.

CATERING
Oprócz przygotowania wszelkich atrakcji, zapewnimy miejsce ogniskowe, wyposażone 
w drewno i kijki do pieczenia kiełbasek oraz grilla.

WYCENA ORGANIZACJI SPOTKANIA
Ostateczna cena organizacji przyjęcia urodzinowego:
– PINIATA – 80 zł
– SPLATMASTER – 40 zł/os. (2 godziny)
– PAKIET PODSTAWOWY – 5 KONKURENCJI – 40 zł/os. (2 godziny)
– PAKIET ROZSZERZONY – 8 KONKURENCJI – 60 zł/os. (3 godziny)
– PAKIET PREMIUM – 5 KONKURENCJI + SPLATMASTER + PINIATA – 80 zł/os.
– ZJEŻDŻALNIA „REKIN” - 1000 zł
– ZJEŻDŻALNIA „SŁONIK” - 500 zł
– STROJE SUMO – 600 zł
Proponowane ceny obowiązują przy min. 10 uczestnikach urodzin.

PODSUMOWANIE
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i  mamy nadzieję, że spełnia ona Państwa
oczekiwania. Chcielibyśmy podkreślić, iż posiadamy bogate doświadczenie 
w  organizowaniu  dużych  imprez,  eventów  i  spotkań  integracyjnych  na  terenie  całego
kraju.  Imprezy organizowane przez nas przepełnione naszymi atrakcjami są gwarancją
dobrej  zabawy i  niezapomnianych przygód.  Mamy nadzieję,  że  nasza oferta  rozjaśniła
Państwu wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji przyjęcia urodzinowego.


