
Zapraszamy do Matejki!

        Kreatywne Urodziny

Nietypowe, artystyczne przyjęcie  

w przestronnej eleganckiej przestrzeni... 

 
szczegóły:  

www.swietlicamatejki.pl 

fb.com/swietlicamatejki
Art 

Culture 

& FUN

Oferta zbudowana jest modułowo (za wyjątkiem Klasycznego  
i Tematycznego Przyjęcia Urodzinowego, które proponujemy  

w atrakcyjnym pakiecie). Możliwe są różne modyfikacje  
i dostosowanie naszej oferty do oczekiwań solenizantów! 



zabawy muzyczno-ruchowe w rytm ulubionych
dziecięcych piosenek 
tańce z kolorowymi rekwizytami i wesołymi
przebraniami 
gry zręcznościowe i przeróżne tory przeszkód 
zabawy z tęczową chustą animacyjną 
malowanie buziek 
mini-rękodzieło zgodne z zainteresowaniami
solenizanta 
profesjonalny artystyczny pokaz baniek
mydlanych lub różności wyczarowane z balonów 

749 zł 

OFERTA  
PROMOCYJNA!

(dedykowane dzieciom od 4 do 11 lat,  

oferta dotyczy grup do 15 dzieci, każde następne dziecko - 30 zł)
 PRZYJĘCIE URODZINOWE

W cenie przyjęcia:  

1. wynajem sali udekorowanej balonami,  

2. poczęstunek dla dzieci  

(soki, woda, owoce, przekąski, słodycze)  

3. animacje urodzinowe.

Animacje urodzinowe obejmują m. in:

KLASYCZNE (całkowity  

koszt brutto)



zabawy muzyczno-ruchowe w rytm muzyki tematycznej 
tańce z kolorowymi rekwizytami i wesołymi przebraniami 
gry zręcznościowe i przeróżne tory przeszkód 
zabawy z tęczową chustą animacyjną 
malowanie buziek 
mini-rękodzieło zgodne z tematem przewodnim przyjęcia 
profesjonalny artystyczny pokaz baniek mydlanych lub
różności wyczarowane z balonów 

 

849 zł 

OFERTA  
PROMOCYJNA!

(dedykowane dzieciom od 4 do 11 lat,  

oferta dotyczy grup do 15 dzieci, każde następne dziecko - 30 zł)PRZYJĘCIE URODZINOWE

W cenie przyjęcia:  

1. wynajem sali udekorowanej balonami,  

2. poczęstunek dla dzieci  

(soki, woda, owoce, przekąski, słodycze)  

3. animacje urodzinowe 

4. tematyczna imienna girlanda HANDMADE 

TEMATYCZNE 

Tematyczne przyjęcie urodzinowe odbywa się w klimacie wybranym przez
solenizanta – dekoracje, zabawy, rękodzieło, a nawet strój animatora jest

wtedy zgodny z tematem przyjęcia.  
 

Tematy do wyboru: STARWARS; PIŁKARSKIE; PIRACI; KRAINA ŚNIEGU;
BAL KSIĘŻNICZEK; PSI PATROL; ZOO; MINIONKI; KOWBOJSKI ŚWIAT;   
W INDIAŃSKIEJ WIOSCE; STRAŻACY; SAFARI; KOSMOS; DETEKTYWI;

MYSZKA MIKI; KUBUŚ PUCHATEK oraz inne!  

Animacje urodzinowe obejmują m. in:

(całkowity  

koszt brutto)



#1 WYNAJEM SALI

1. 100 zł netto / h (mała sala sportowa) – do 15stki dzieci 

2. 200 zł netto / h (sala plastyczna) – powyżej 15stki dzieci 

3. 350 zł netto / h (cała Świetlica na wyłączność)

  W ramach poczęstunku dla dzieci proponujemy
pięknie udekorowany stół wypełniony przysmakami:
owocami, słonymi przekąskami, słodyczami (żelki,
ciasteczka, chrupki, paluszki, popcorn, krakersy),  
a także nielimitowane napoje: soki i wodę mineralną.  
 
 Tort dla dzieci we własnym zakresie za dopłatą 35 zł  
i okazaniem dowodu zakupu lub tort zakupiony  
z oferty Świetlicy Matejki. 

#2 POCZĘSTUNEK

Nasza oferta zbudowana jest modułowo.  

Możliwe jest korzystanie z wybranych modułów (np. samego wynajmu sali lub

wynajmu sali z poczęstunkiem i zapewnieniu atrakcji we własnym zakresie). 

Ponadto możliwe są różne modyfikacje i dostosowanie naszej oferty  

do oczekiwań solenizantów! 

Zapraszamy do Matejki!

#3 ANIMACJE i WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

* w cenach od 300 zł netto  
(szczegóły na kolejnych stronach)

w cenie 15 zł netto za dziecko



WESOŁE LABORATORIUM

Spektakl dla dzieci i młodzieży, którego celem jest

rozbudzanie zainteresowania nauką , chemią , fizyką oraz

filmem, poprzez aktywny udział dzieci w eksperymentach.

Zjawiska fizyczne, triki filmowe, eksperymenty chemiczne,

w których dzieci biorą aktywny udział, realizowane są za

pomocą bezpiecznych, ogólnie dostępnych środków,

występujących w przemyśle spożywczym.

DRAMA TEATRALNA

Drama? To przede wszystkim dobra zabawa. Wspiera

poczucie własnej wartości. Ćwiczy kreatywność dzieci

oraz zachęca je do samodzielnego, odważnego

myślenia.  Wyzwala spontaniczność, poprzez narzucone

szybkie tempo i wartkość akcji. Zaprasza dzieci do

twórczego myślenia, burzy mózgów, ale też do

uruchomienia ciała, jako narzędzia pracy teatralno –

dramowej Wykorzystuje improwizacje i język teatru jako

środki wypowiedzi i narzędzia służące zabawie. Daje

możliwość pracy w grupie i współpracy.

koszt: 

300 zł 

koszt: 

400 zł 

(dedykowane dzieciom w każdym wieku,  

oferta dotyczy grup do 15 dzieci, każde następne dziecko - 30 zł)

(dedykowane dzieciom od 7 do 12 lat,  

oferta dotyczy grup do 15 dzieci, każde następne dziecko - 30 zł)



kreatywna fotografia 

z FOTOBUDKĄ

Fotobudka SelfieSam to super zabawa dla miłośników zdjęć  

i sztuki DIY! Naszą misją jest tworzenie niezapomnianych

wspomnień oraz wspaniałej zabawy dla dzieci i dorosłych!  

Zrób to sam… z SelfieSam! Papierowe akcesoria do zdjęć

można wspólnie z animatorem ozdobić i spersonalizować,

później zabrać ze sobą na pamiątkę.  

Gwarantujemy świetną twórczą zabawę dla małych i dużych!

FILCOWE ARCYDZIEŁA

 
Filcowanie to technika, która pozwala na nieograniczoną

kreatywność. Z wełny owczej dzieci samodzielnie tworzą

trójwymiarowe formy. Daje to wielkie możliwości i wspomaga

rozwój wyobraźni. Końcowa forma jest zawsze niespodzianką –

nigdy dwie prace nie są jednakowe! Podczas zajęć dzieci przez

cały czas pozostają pod opieką artysty-animatora, który w

trakcie imprezy organizuje profesjonalny warsztat artystyczny,

podczas którego dzieci wytworzą breloczki lub zakładki  

do książek lub kwiaty filcowe. 

koszt: 

350 zł 

koszt: 

500 zł 

(dedykowane dzieciom od 7 do 15 lat,  

oferta dotyczy grup do 12 dzieci)

(dedykowane dzieciom od 7 do 12 lat,  

oferta dotyczy grup do 15 dzieci, każde następne dziecko - 30 zł)



Brak możliwości przynoszenia własnego jedzenia  
(m.in. ciast, przekąsek itp.)

Atrakcje dodatkowo płatne:

- PINIATA HANDMADE - 80 zł  

               
               

  (wypełnienie słodyczami we własnym zakresie) 

- TEMATYCZNA GIRLANDA HANDMADE Z IMIENIEM SOLENIZANTA –       

               
               

  od 30 zł (w zależności od ilości liter)

ciasta do wyboru (np. sernik różany z pistacjami, tarta z lemon curde'em 
 i  bezą, ciasto jogurtowe z owocami i kruszonką i cukrem pudrem -
szczegółowa oferta w załączniku) - w cenie 110 zł 
quiche wytrawny (np. z porem i łososiem lub z kozim serem, pomidorami i
tymiankiem - szczegółowa oferta w załączniku) - w cenie 110 zł
półmisek owoców i bakalii – w cenie 80 zł 
półmisek słodki (drobne ciasteczka, mini-rogaliki) – w cenie 80 zł 
półmisek wytrawny (orzeszki, paluszki, krakersy, chipsy) – w cenie 80 zł 
napoje zimne i gorące w ofercie naszej kawiarni tj. karafka soku (1l) - 12 zł,
karafka wody (1l) - 7 zł, kawy od 6 do do 11 zł, herbata 5 zł 

 ceny podane w ofercie to ceny netto  
(za wyjątkiem oferty na Klasyczne i Tematyczne Przyjęcie Urodzinowe)

KAWIARENKA DLA RODZICÓW


