AQUA URODZINY
Urodziny na basenie to oryginalna propozycja dla aktywnych, lubiących wodne szaleństwo dzieci.
Z myślą o Państwa pociechach przygotowaliśmy specjalną ofertę urodzinową, która sprawi, że ten
dzień stanie się niezapominany dla Twojego dziecka i jego przyjaciół. Nasze urodziny organizowane są
kompleksowo, poza fantastyczną zabawą na basenie gwarantujemy pyszny poczęstunek z ciepłym
posiłkiem, tortem oraz szampanem. Dzieci są pod opieką instruktorów od początku do końca trwania
imprezy, a Państwo mają chwilę dla siebie 😊

DLACZEGO WARTO WYPRAWIĆ URODZINY NA BASENIE?
Dzieci podczas urodzin na basenie nie mają ani chwili na nudę. Cały czas nasi instruktorzy wymyślają
nowe gry i zabawy. Wspólna zabawa w wodzie bardzo integruje i wyzwala u dzieci dużo pozytywnej
energii. Jest to bardzo fajny sposób na aktywne spędzenie urodzin.
Nie będziemy dokładnie zdradzać całego planu na zabawy ponieważ jest to nasza słodka tajemnica,
którą chcemy zaskoczyć każdego jubilata!
Do każdych urodzin podchodzimy zawsze indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę uczestników, wiek
dzieci, ich upodobania. Sami jesteśmy rodzicami więc doskonale zdajemy sobie sprawę co dzieci lubią
najbardziej.

DLA KOGO?
Urodziny na basenie przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia.
Dlaczego? Uwarunkowane jest to głębokością basenu oraz samodzielnością ucze stników.
Dzieci, które chcą wziąć udział w imprezie nie muszą być świetnymi pływakami, ale nie powinny też
bać się wody. Dobrze, jeżeli będą czuły się w wodzie swobodnie. Warto przed zorganizowaniem
urodzin upewnić się, że wszyscy zaproszeni goście poradzą sobie w środowisku wodnym.

KTO OPIEKUJE SIĘ DZIEĆMI?
Opiekę nad dziećmi sprawują wykształceni instruktorzy ze szkoły pływania Aqua Fit, którzy
jednocześnie świetnie czują się w roli Animatorów i aktywnie bawią się razem z uczestnikami.
W zależności od ilości uczestników zapewniamy odpowiednią liczbę opiekunów. Dodatkowo nad całą
imprezą czuwają właściciele Aqua Fit, którzy jednocześnie robią zdjęcia, aby było co wspominać
kiedy już emocje po urodzinach w wodzie opadną. Rodzice w tym czasie mogą się zrelaksować w
saunie lub skorzystać z basenu.

ILE OSÓB MOGĘ ZAPROSIĆ?
Liczba uczestników ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona do 15 osób. Fajną zabawę
urodzinową na basenie można zrobić już nawet dla 8 osób- sugerowana minimalna liczba
uczestników. Przy odpowiednio prowadzonych grach i zabawach wszyscy będą się świetnie
bawić!

A PO BASENIE TORT ZE ŚWIECZKAMI:)
Po wodnym szaleństwie zapraszamy wszystkich głodomorów na pyszny poczęstunek zakończony
dmuchaniem świeczek i symboliczną szklaneczkę szampana…bezalkoholowego

ILE KOSZTUJĄ URODZINY NA BASENIE?
Koszt kompleksowej organizacji 2,5 godzinnej imprezy urodzinowej to 550zł za 10 dzieci, każde
następne dziecko płatne dodatkowo 45zł, maksymalna ilość to 15 uczestników.
W cenie gwarantujemy:
Dwu i półgodzinną opiekę wykwalifikowanych instruktorów
Ok. 1,5h zorganizowanych gier i zabaw w wodzie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
pływackiego
Poczęstunek w postaci: nuggetsy z frytkami lub pizzerki, napoje, tort, szampan
Kolorową zastawę, balony, ozdoby urodzinowe
Prezent dla solenizanta
Słodki upominek dla każdego uczestnika

PROGRAM IMPREZY URODZINOWEJ:
Przyjęcie grupy w holu głównym przed kasami
Przejście z instruktorem do szatni, przebranie, wejście na basen
Realizacja programu- gry i zabawy w wodzie+ok.15min czas wolny (korzystnie z basenu
rekreacyjnego)
Przejście do szatni, przebieranie, suszenie
Przejście do baru
Poczęstunek: zaczynamy od ciepłego posiłku a kończymy na słodko tortem i szampanem
Zakończenie, wręczenie łakoci dla wszystkich uczestników, pożegnanie
Odbiór rodziców- hol główny ŚPW

CHCESZ ZAREZERWOWAĆ TERMIN URODZIN?
Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo, wskaż preferowany termin imprezy
Poczekaj na maila ze szczegółami i potwierdzeniem terminu lub propozycją innych,
alternatywnych terminów (w razie braku wolnych miejsc)
Wpłać zaliczkę w wysokości 100zł na następujące konto bankowe:
Aqua Fit Anna Figarska
Ul.Pionierów 8 55-330 Lutynia
Nr konta: 83 1090 2503 0000 0001 3323 7083 WBK
W tytule przelewu wpisując: urodziny, data, imię i nazwisko solenizanta
Pozostała kwota płatna gotówką w dniu imprezy
Wyślij maila potwierdzającego wpłatę zaliczki oraz przekaż informację które dziecko obchodzić
będzie urodziny oraz w jakim orientacyjnym wieku będą goście
Najpóźniej na trzy dni przed terminem imprezy urodzinowej (środa) wyślij maila podając
następujące informacje:
- imię oraz wiek solenizanta (niezbędne do zamówienia tortu)
- smak tortu: śmietankowy, czekoladowy, truskawkowy
- rodzaj poczęstunku: nuggetsy z frytkami/pizzerki
- ilość uczestników, ostateczną ilość dzieci należy przekazać w czwartek wieczorem
Przyprowadź dzieci w dniu imprezy 15minut przed planowanym rozpoczęciem i czekaj na
instruktora

KONTAKT:
Tel. 537 437 801
E-mail: figarska.aquafit@gmail.com
www.e-aquafit.pl

