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PAKIET MINI

2 godziny niezapomnianej zabawy!

CENNIK *
PON-CZW WEEKENDY

ŚWIĘTA

 * maksymalnie 12 osób w grupie (powyżej 3. roku życia)
każda kolejna osoba +30 zł

350 PLN 390 PLN

W PROGRAMIE:

malowanie buzi
skręcanie balonów
mini disco
bogaty repertuar zabaw animacyjnych z liną, chustą 

dyplom dla każdego uczestnika zabawy
        i tunelem

DODATKOWE ATRAKCJE: **

 * * każda dodatkowa atrakcja kosztuje 60 zł 
i wydłuża czas trwania animacji o 30 minut

HIT! pokaz ogromnych baniek mydlanych
HIT! zamykanie w bańce mydlanej
HIT! mega Chińczyk - gra planszowa w formacie XXL,
która zagwarantuje masę śmiechu i zabawy

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl
Skontaktuj się z nami, 
aby omówić szczegóły



PAKIET MIDI

2 godziny niezapomnianej zabawy!

CENNIK *
PON-CZW WEEKENDY

ŚWIĘTA

 * maksymalnie 12 osób w grupie (powyżej 3. roku życia)
każda kolejna osoba +30 zł

530 PLN 580 PLN

W PROGRAMIE:

malowanie buzi
skręcanie balonów
mini disco
bogaty repertuar zabaw animacyjnych z liną, chustą 

dyplom dla każdego uczestnika zabawy
piniata LUB brokatowe tatuaże 

        i tunelem

DODATKOWE ATRAKCJE: **

HIT! pokaz ogromnych baniek mydlanych
HIT! zamykanie w bańce mydlanej
HIT! mega Chińczyk - gra planszowa w formacie XXL,
która zagwarantuje masę śmiechu i zabawy

 * * każda dodatkowa atrakcja kosztuje 60 zł 
i wydłuża czas trwania animacji o 30 minut

Skontaktuj się z nami, 
aby omówić szczegóły (32) 411 11 04 office@uspeak.pl



PAKIET MAXI

2 godziny niezapomnianej zabawy!

CENNIK *
PON-CZW WEEKENDY

ŚWIĘTA

 * maksymalnie 12 osób w grupie (powyżej 3. roku życia)
każda kolejna osoba +30 zł

700 PLN 800 PLN

GWARANTUJEMY DWÓCH ANIMATORÓW

W PROGRAMIE:

malowanie buzi
skręcanie balonów
mini disco
bogaty repertuar zabaw animacyjnych z liną, chustą 

dyplom dla każdego uczestnika zabawy
piniata LUB brokatowe tatuaże 
tematyczne warsztaty rękodzieła / eksperymentów
LUB HIT! wizyta Marshalla z Psiego Patrolu - żywa
maskotka z pewnością spowoduje uśmiech na twarzy
najmłodszych

        i tunelem

DODATKOWE ATRAKCJE: **

HIT! pokaz ogromnych baniek mydlanych
HIT! zamykanie w bańce mydlanej
HIT! mega Chińczyk - gra planszowa w formacie XXL,
która zagwarantuje masę śmiechu i zabawy

 * * każda dodatkowa atrakcja kosztuje 60 zł 
i wydłuża czas trwania animacji o 30 minut

Skontaktuj się z nami, 
aby omówić szczegóły

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl



Już od IX 2022 uruchamiamy naszą
piękną, wypakowaną po brzegi
atrakcjami SALĘ URODZINOWĄ!
Zorganizujemy dla Twojego dziecka
imprezę, którą jeszcze przez wiele lat
będziecie wspominać!

Niezależnie od okoliczności i miejsca
Twoje dziecko na pewno marzy o
dobrej zabawie. Wiemy, że dzieci
kochają niespodzianki i są wrogami
nudy! 
Jeżeli nie masz czasu albo pomysłu
jak zorganizować dzieciom atrakcje w
trakcie imprezy, pomożemy Ci!

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty
lub zarezerwować termin imprezy? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl

Prowadzimy
animacje i urodziny
w dwóch językach!


