
PRZYJĘCIE 
URODZINOWE W
kilka przydatnych informacji 
dla Rodzica

Miejsce dla Ciebie i Twoich gości oznaczone zostanie nazwą pokoju urodzinowego. 
Tam znajduje się przygotowany serwis: kawa/herbata/woda oraz zakupione przez
ciebie słodkie/słone przekąski. 
Jeśli masz jakieś pytania/sugestie/prośby prosimy o zgłaszanie się do obsługi
bufetu.
Sale z serwisem
S-pokój (na głównej sali obok bufetu - pomieszczenie z dużą szybą)
Sala koronacyjna - kierujemy się do wyjścia po lewej stronie za sceną
Patio - za sceną klatką schodową na piętro znakami do sali

SPOTKANIE PRZY KAWIE

Tort nie jest niezbędnym atrybutem urodzin w Family Park - dzieci najczęściej
ich nie zjadają. 
Możecie Państwo np. zakupić/upiec babeczkę do, której włożymy świeczkę by
symbolicznie ją zdmuchnąć.
Jeśli zdecydujecie się na tort/ciasto może być to także wypiek własny.
Tort dla dzieci i poczęstunek dla rodziców przekaż w recepcji. Jeśli do tortu są
niestandardowe dekoracje prosimy o przekazanie informacji animatorowi. 
Race zabronione są ze względów bezpieczeństwa.

TORT URODZINOWY I POCZĘSTUNEK DLA RODZICÓW

Przywita Was animator, który czeka przy zielonym stoliku na sali zabaw. Jubilat
pozna zasady bezpieczeństwa i wspólnie poczekacie  na gości.  To także czas aby
porozmawiać z animatorem i poznać przebieg przyjęcia.
To także dobry moment aby opłacić pakiet urodzinowy. Możesz zapłacić gotówką
lub kartą płatniczą.

CZEKAMY NA WAS 15 MINUT WCZEŚNIEJ

Przygotowanie do zabawy:
Buty trafiają do worków, a worki do szafki . Zabierz kluczyk ze sobą. Okrycia
wierzchnie zostawiamy na wieszakach. Rodzice zakładają ochraniacze na
obuwie. W recepcji można zakupić dla dziecka skarpetki z ABS
(antypoślizgowe)

SZATNIA



Dzieci mogą dalej bawić się na atrakcjach. 
Prosimy o opuszczenie strefy dla rodziców abyśmy mogli posprzątać i
przygotować dla kolejnych gości.
Możecie zająć miejsca na sali zabaw do czasu, aż dzieci zakończą zabawę.

SPOKOJNIE! 
TO NIE KONIEC ZABAWY :)

Po zakończonym przyjęciu animator przekazuje dzieci pod opiekę rodziców.
Wszystkie prezenty trafiają w Twoje ręce.
Prosimy o wypełnienie ankiety urodzinowej i oddanie jej animatorowi lub
pozostawienie w recepcji.
Nie zapomnij uregulować płatności.
Zgłoś się do bufetu - możesz zapakować słodkości, które zostały po przyjęciu i
zabrać je ze sobą (animator posiada pudełko od tortu)

FINAŁ PRZYJĘCIA

Podczas całego przyjęcia możesz zgłosić się do obsługi recepcji i
przekazać swoje uwagi lub sugestie.

PYTANIA?

Rejestracja dzieci i wyjaśnienie zasad.
Zabawa wolna do czasu przyjścia wszystkich uczestników.
Koronacja/tort/sto lat.
Słodki poczęstunek w pokoju urodzinowym.
Zabawa na atrakcjach.
Rozdanie prezentów.
Animacje.
Posiłek ciepły/deser
 Zakończenie przyjęcia.

Family Park ma doświadczenie w organizacji przyjęć - zaufaj nam i nie zmieniaj
etapów urodzin. Aby zrealizować wszystkie przyjęcia bezkolizyjnie, mamy dokładny
plan co, jak, kiedy, gdzie.  
Etapy  mogą się różnić w zależności od scenariusza.
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ETAPY PRZYJĘCIA URODZINOWEGO


