
Śpiochowisko & SENSIS

 Kreatywne Urodziny



KOSMICZNA  ZABAWA

Motyw pierwszy



Przeniesiemy Wasze pociechy do zupełnie

magicznego miejsca jakim jest kosmos!

Salę Sensis na ten czas wypełni niebo

pełne gwiazd!

M O T Y W :  K O S M I C Z N A  Z A B A W A



Co planujemy?

W sali pełnej magicznych
przedmiotów Sensis stworzymy
klimat rodem z księżyca!
Powstaną tam dwa namioty
Śpiochowiska w iście
gwiezdnym klimacie oraz jeśli
będziecie chcieli - bufet na
słodkości. Dekoracje czynią
cuda i przeniosą dzieci w
świat, który oglądają jedynie na
wielkich ekranach. Dajmy im
więc poruszyć wyobraźnię!



Jak zorganizujemy czas?

Pomysłów jest nieskończenie wiele,
ogranicza nas jedynie wyobraźnia!
Zobaczcie co dla Was wybraliśmy:

elementy gwiezdnego spektaklu
polisensorycznego z magicznym
dywanem
kosmiczna sesja zdjęciowa, z której
zdjęcia zostaną pamiątką na długi
czas
zajęcia plastyczne związane z
tematyką imprezy
i wspaniała zabawa z naszą
animatorką!



 
ORGANIZACJA

ŚPIOCHOWISKO & SENSIS

CZAS TRWANIA

imprezy

Warsztaty - 40 minut
Sesja zdjęciowa - 20 minut
Gwiezdny seans - 40 min

 
Każdą pozostałą minutę
przeznaczymy na świetną zabawę w
naszym gronie!

2,5 H 
65

PLN

101

%

Sprawy techniczne

KOSZT JEDNEGO

gościa

W skład tej ceny wchodzą:
niesamowite namioty tworzone
przez Śpiochowisko
Zabawa na pełnej magicznych
przedmiotów sali Sensis
opieka animatorki przez cały czas
trwania imprezy

TYLE Z SIEBIE DAMY

Waszym dzieciom

Naszym celem jest tworzenie
naprawdę niezwykłych urodzin,
opartych na doświadczeniach i
kreatywnym spędzaniu czasu! Nie
mamy zamiaru się ograniczać, kto
wie co poza programem jeszcze się
tam wydarzy! 

Przyjęcie organizowane jest dla maksymalnie 10 uczestników zabawy :) 



PODWODNY  ŚWIAT

SYREN

Motyw drugi



Prawdziwie dziewczyńska impreza w

magicznym podwodnym świecie! W sali

Sensis stworzymy istny ocean pełen

dekoracji i sensorycznych wrażeń. 

M O T Y W :  Ś W I A T  S Y R E N



Co planujemy?
W sali pełnej magicznych
przedmiotów Sensis stworzymy
dla Waszych pociech
wyjątkowy podwodny świat!
Powstaną tam dwa namioty
Śpiochowiska obfitujące w
morskie stworzenia i
dziewczyńskie drobiazgi wprost
z dna oceanu. Jeśli planujecie
słodki bufet, również go dla
Was udekorujemy! Dzięki takiej
atmosferze mali goście poczują
się jak w bajce o syrence Ariel! 



Jak zorganizujemy czas?

Pomysłów jest nieskończenie wiele,
ogranicza nas jedynie wyobraźnia!
Zobaczcie co dla Was wybraliśmy:

warsztaty tworzenia naszyjnika z
muszli dla każdego z gości
podwodny spektakt polisensoryczny
z magicznym dywanem
morska sesja zdjęciowa, z której
zdjęcia zostaną pamiątką na długi
czas
i niekończąca się zabawa z naszą
animatorką!



 
ORGANIZACJA

ŚPIOCHOWISKO & SENSIS

CZAS TRWANIA

imprezy

Warsztaty - 40minut
Sesja zdjęciowa - 20 minut
Podwodny seans -  40 minut

 
Każdą pozostałą minutę
przeznaczymy na świetną zabawę w
naszym gronie!

2,5 H 
65

PLN

101

%

Sprawy techniczne

KOSZT JEDNEGO

gościa

W skład tej ceny wchodzą:
niesamowite namioty tworzone
przez Śpiochowisko
Zabawa na pełnej magicznych
przedmiotów sali Sensis
opieka animatorki przez cały czas
trwania imprezy

TYLE Z SIEBIE DAMY

Waszym dzieciom

Naszym celem jest tworzenie
naprawdę niezwykłych urodzin,
opartych na doświadczeniach i
kreatywnym spędzaniu czasu! Nie
mamy zamiaru się ograniczać, kto
wie co poza programem jeszcze się
tam wydarzy! 

Przyjęcie organizowane jest dla maksymalnie 10 uczestników zabawy :) 



O spektaklach polisensorycznych

Spektakl polisensoryczny to pokaz pełnych możliwości Sali Doświadczenia Świata!

Zajęcia to fascynująca przygoda prowadząca dziecko przez świat dźwięków, pokazy
świetlne oraz doznania smakowe, zapachowe i dotykowe! Pojawiające się stopniowo
kolejne bodźce zmysłowe oraz rekwizyty pozwalają na harmonijne oraz dynamiczne
poznawanie zaplanowanych atrakcji. Wprowadzanym kolejno nowym
aktywnościom towarzyszy zmiana muzyki, oświetlenia oraz kolorów, dzięki czemu
dziecko z pewnością nie będzie narzekało na nudę! Prowadzący zajęcia specjaliści
dynamicznie reagują na działania podejmowane przez najmłodszych oraz
wykorzystują cały potencjał naszej Sali Doświadczenia Świata – kule świetlne, wodne
tuby, kolorowe światła oraz dywan multimedialny pozwalający dzieciom na aktywny
ruch poprzez ćwiczenia,  gry, dźwięki i obrazy. Przygotowany przez nas spektakl
polisensoryczny to coś więcej, niż zwykła rozrywka – to precyzyjnie zaplanowana i
wyreżyserowana przygoda, która pozwoli każdemu dziecku doświadczyć
niezapomnianych przeżyć.



 Atrakcje dodatkowe
Jako, że chcemy spełnić wszelkie Wasze oczekiwania, przygotowaliśmy listę atrakcji dodatkowych, 

o które możemy zadbać podczas przyjęcia. Oto one:

ANIMACJE 
zajęcia plastyczne z farbami UV, które później posłużą jako rekwizyty do zabawy podczas przyjęcia - 10 PLN/osoba

 
DODATKI 

Dekoracja słodkiego bufetu - 100 PLN 
Ręcznie tworzone zaproszenia na przyjęcie z motywem przewodnim - 10 PLN/szt
Ręcznie tworzona czapeczka urodzinowa dla solenizanta - 50 PLN

 
 

A jeśli marzycie o czymś, czego tutaj nie znaleźliście, śmiało pytajcie! 
Chętnie stworzymy dla Was coś ponad naszą ofertę :) 

 





razem z nami!
D OŚW I A D C Z A J C I E

Śpiochowisko & Sensis


