Oferta urodzinowa
Helen Doron wraz z Fundacją Edukacyjną „Kombinatory” zachęcają do zorganizowania
niezapomnianych urodzin Państwa pociech!

Na urodzinach zapewniamy:










Salę urodzinową z możliwością korzystania z innych pomieszczeń;
Przyozdobienie sali kolorowymi balonami i serpentynami;
Profesjonalną opiekę animatora;
Poczęstunek dla Dzieci (przekąski oraz napoje);
Kawa i herbata dla Rodziców;
Drobny upominek dla Solenizantki/a;
3godziny licznych gier i zabaw;
Malowanie twarzy.

Dodatkowo tort na życzenie od 80zł.
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Tematy do wyboru:
 Wesoła dżungla
Lubisz zwierzęta? A może chciałbyś się zamienić w jakieś na parę godzin? Wykonamy
wspólnie przebranie, pomalujemy buzie i zagramy w zwierzęce bingo.
 Kosmiczny statek
Zamienimy się w podróżników kosmicznych, przemierzymy odległe galaktyki – każdy
w skonstruowanym przez siebie statku kosmicznym oraz przejdziemy specjalny
trening astronautów.
 Cukierkowo- lukierkowo
Dla dzieci, które lubią kolor różowy i lubią wszystko co słodkie... Pokażemy świat
widziany przez różowe okulary, fantazyjnie udekorujemy babeczki kolorowym lukrem
oraz stworzymy zwierzątka z balonów.
 Kreator mody
Jeżeli interesujesz się światem mody i modelingu… Dowiesz się, jak dobierać
kolorystycznie ubrania, jak je projektować i co wypada nosić, a co nie. A na
zakończenie zrobimy w blasku fleszy prawdziwą rewię mody!
 Akademia Młodego Kucharza
Prawdziwa uczta dla podniebienia! Kolorowe kanapki, piękne muffiny, owocowe
szaszłyki, a wszystko to zrobione samodzielnie pod czujnym okiem naszego „Szefa
Kuchni”.
 Legomaniak
Przeniesiemy się do świata Lego, w którym rządzą prawa programowania. Zbudujemy
zdalnie sterowane samochody- roboty i zmierzymy się z górą klocków. A to dopiero
rozgrzewka!
 Mały Inżynier
Hulajnoga bez śrubek? A może drewniany bolid Formuły 1, czy odjazdowy
rollercoaster? Tu przyda się logiczne myślenie, sprawne palce i znajomość praw
mechaniki. A może tylko Twoja niczym niepohamowana wyobraźnia?

 Laboratorium Dextera
I Ty możesz być szalonym profesorem- eksperymentatorem! Przyrządzisz
zaczarowany, dymiący eliksir lub zielony koktajl oraz nadmuchasz balony bez użycia
ust i pompki. Sprawdzisz też, czy białe rzeczywiście jest białe, a czarne jest czarne oraz
dowiesz się kiedy widać to, czego na pierwszy rzut oka nie widać.
 Mikroskopowy zawrót głowy
Świat mikrobów i bakterii nie stanowi dla młodych badaczy żadnego problemu!
Wyposażeni w mikroskopy obejrzymy żyjątka niewidoczne gołym okiem. Zobaczymy
też świat roślin w dużym powiększeniu, a na koniec sami przygotujemy preparat i
zbadamy pod mikroskopem własny włos (lub kolegi).
 Stwórz własny temat!
Jeżeli nasze tematy nie spełniają Państwa oczekiwań- jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje!
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ŚMIECHU!

Uwaga! Oferta dotyczy grupy do 10 osób. W razie większej ilości chętnych oferta
jest dobierana indywidualnie na podstawie powyższych możliwości.

UMÓW SIĘ JUŻ DZISIAJ!
Magdalena Wosiak- Blukacz
Tel.: 607 313 266
e-mail: magdalena.wosiak@helendoron.pl

