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przestronną salę na wyłączność z zabawkami,
gadżetami animacyjnymi  i ogromnymi lustrami w 
 NOWEJ LOKALIZACJI
urodziny na 10 osób (+dopłata za każdą kolejną
osobę)
animatora na wyłączność
słodko słony poczęstunek (chrupki, paluszki, ciastka)
napoje (woda bez ograniczeń, sok- 300ml na osobę)
dekorację sali
kolorową zastawę stołu
koronę/diadem oraz szarfę dla solenizanta
tematyczne zaproszenia w formie cyfrowej
dyplomy dla uczestników zabawy
kącik z kawą i herbatą dla rodziców
masę atrakcji i zabaw zależnych od wybranego
tematu urodzin
salę i napoje dla rodziców/opiekunów 

URODZINY
O  J A K I C H  Z A W S Z E  M A R Z Y Ł O

T W O J E  D Z I E C K O

CO GWARANTUJEMY?

Gwarantujemy niezapomniane atrakcje
podczas każdej imprezy!

DOŚWIACZONE ANIMATORKI

2 H NIEZAPOMNIANEJ ZABAWY

URODZINY W DWÓCH JĘZYKACH

AŻ 7 MOTYWÓW DO WYBORU

Daszyńskiego 154, wjazd od ul. Jondy

piniata odpowiadająca przewodniej tematyce
urodzin
skręcanie balonowych figurek
malowanie buzi
wykonywanie brokatowych tatuaży
szampan Picollo
pizza

NIEZALEŻNIE OD WYBRANEGO TEMATU
URODZIN OFERUJEMY DODATKOWE ATRAKCJE:

 

 
SKONTAKTUJ SIĘ,

BY POZNAĆ 
AKTUALNY CENNIK

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl



W ŚWIECIE PSIEGO
PATROLU

Ty również możesz stać się
najprawdziwszym bohaterem!

 
Czy chciałbyś razem z Marshallem i jego grupą stawić

czoła czyhającym w pobliżu zagrożeniom? 
Tak?! 

Zapoznaj się z naszą ofertą urodzin w klimatach Psiego
Patrolu.

 

Skontaktuj się z nami, aby
omówić szczegóły

W PROGRAMIE:

·quiz wiedzy o Psim Patrolu

·poszukiwanie ukradzionego skarbu

·tworzenie masek z postaciami,

·Fetch! – zabawa w zbieranie kości na czas

·pokonywanie toru przeszkód

·mini disco

·i wiele innych zabaw animacyjnych

 
HIT! Jeśli tylko wyrazisz chęć, na urodzinach Twojego

dziecka może zawitać najprawdziwszy Marshall

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl



CYRKOWY
ZAWRÓT GŁOWY

W PROGRAMIE:

To będzie magiczna i szalona zabawa!

·HIT! zamykanie w wielkiej mydlanej bańce

·nauka kręcenia prawdziwymi, cyrkowymi talerzami

·zabawy z liną

·przyczepianie nosa klaunowi

·skoki w workach

·poznawanie magicznych sztuczek od podszewki

·mini disco,

·i wiele innych zabaw animacyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby
omówić szczegóły

Czy interesują Cię różnego rodzaju sztuczki i chciałbyś
poczuć się  jak w prawdziwym cyrku? 

 
Jeśli odpowiedź brzmi tak, te urodziny są idealną

propozycją dla Ciebie!
 

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl



PODRÓŻ 
W KOSMOS

To będą odlotowe urodziny!

 Marzysz o tym, aby dowiedzieć się co znajduje się 
w przestworzach? A może chcesz odkryć inne planety? 

 
Te urodziny to idealny pomysł dla małych kosmonautów. 

 

Skontaktuj się z nami, aby
omówić szczegóły

W PROGRAMIE:

·malowanie świecącymi w ciemności farbami

·budowanie bazy kosmicznej ze słomek
konstrukcyjnych

quiz wiedzy o planetach

·międzyplanetarny tor przeszkód

·HIT! zamykanie w wielkiej mydlanej bańce

·mini disco

·i wiele innych zabaw animacyjnych
 

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl



WITAMY
W HOGWARDZIE

W PROGRAMIE:

Przenieś się do zupełnie innego świata 
i przeżyj niezapomniane urodziny!

·wybieranie domów przez tiarę przydziału i wykonywanie
różdżek magicznych

·quiz wiedzy o Harrym Potterze

·lekcja magicznych zaklęć i eksperymentów

·tworzenie eliksirów

·magiczne wróżby

·gra w Quiddich

·mini disco

·i wiele innych zabaw animacyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby
omówić szczegóły

 Jeśli Twój bilet do Hogwardu jeszcze do Ciebie nie dotarł, 
a mimo wszystko czujesz, że powinieneś znaleźć się 

w magicznej szkole, zapraszamy Cię do zapoznania się 
           z ofertą urodzin w tematyce Harrego Pottera.

 

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl



PIDŻAMA PARTY

Marzy Ci się imprezka, która zacznie się dopiero
wieczorem? Chciałabyś spędzić swoje urodziny w szalony

sposób, bo w piżamach?! 
 

Właśnie trafiasz na ofertę idealną!
 

Skontaktuj się z nami, aby
omówić szczegóły

W PROGRAMIE:

·przyczepianie rogu jednorożca

·tworzenie łapacza snów

·zabawa w limbo

·zabawa z kołem fortuny

·tworzenie maseczek do twarzy

·mini disco

·i wiele innych zabaw animacyjnych
 

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl

Urodzinowe szaleństwo Cię nie ominie!



W ŚWIECIE
KSIĘŻNICZEK

W PROGRAMIE:

Przenieś się do zupełnie innego świata 
i przeżyj niezapomniane urodziny!

·tworzenie królewskich różdżek i koron

·quiz wiedzy o księżniczkach

·szukanie zaginionego pantofelka

·przyczepianie nosa Olafowi

·bitwa na śnieżki

·budowanie zamku ze słomek konstrukcyjnych

·mini disco

·i wiele innych zabaw animacyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby
omówić szczegóły

W świecie księżniczek nastąpiło zamieszanie w związku 
ze zbliżającym się balem.  Czy Ty również chciałabyś

wziąć w nim udział? 
 

Jeśli odpowiedź brzmi tak, koniecznie zapoznaj się 
z ofertą tych urodzin.

 

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl



URODZINY 
Z KLOCKAMI

Jesteś kreatywny i uwielbiasz budować? 
 

Liczba Twoich pomysłów jest nieograniczona? 
 

Właśnie patrzysz na idealną ofertę urodzin, bo to tutaj
przeniesiesz się w świat LEGO.

 

Skontaktuj się z nami, aby
omówić szczegóły

W PROGRAMIE:

·tworzenie i programowanie robotów z klocków LEGO 

·mini disco

·zabawy animacyjne

        - do wyboru wiele tematów, które dostosujesz pod     
zainteresowania Twojego dziecka

 

 

(32) 411 11 04 office@uspeak.pl

Kreatywne urodziny zapamiętasz na
długo!



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!


