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ZAPLECZE
GASTRONOMICZNE

Sala zabaw na wyłączność (do 500osób)
Do Państwa wyłącznej dyspozycji oddajemy całą powierzchnię 4 lokaliozacji Sal Zabaw Fikołki w CH Arkadia, Galerii
Północnej, Galerii Alto Wilanów i Galerii Wroclavia. W Sali zabaw jednocześnie może przebywać od 300 do 500 osób
(dzieci i dorośli). Zamknięcie przestrzeni wyłącznie dla Państwa możliwe jest w określonych dniach i godzinach:
• 30 – 31 maja (śr - czw), godz. 10:00-13:00 i 18:00-21:00 / 16 tyś. zł,
• 1 czerwca
(pt), godziny 10:00-13:00,13:30-16:30, 18:00-21:00 / 21 tyś. zł
• 2 – 3 czerwca (sb - ndz), godziny 10:00-13:00, 18:00-21:00 / 21 tyś. zł
Cena zawiera zamknięcie Sali na wyłączność na okres 3 godzin oraz: nielimitowaną zabawę na konstrukcji i na
ściance wspinaczkowej, animatorów dbających obezpieczną zabawę, dekoracje balonowe
i muzykę zradiowęzła.
Koszty cateringu uzgadniane są indywidualnie w zależności odzakresu i zapotrzebowania.

Wydzielona strefa na wyłączność (do80 osób)
Do Państwa wyłącznej dyspozycji oddawana jest wydzielona powierzchnia do 80 m2, Dedykowana
sala/e może pomieścić do 80 dzieci. Wynajem Sali możliwy jest w każdym dniu. Koszt wynajmu sali wynosi:
• 3 tys. zł,
Cena zawiera wynajem wydzielonej strefy na wyłączność na okres 3 godzin oraz:
• nielimitowaną zabawę na konstrukcji,

• jedną godzinę na ściance wspinaczkowej,
• animatorów dbających o bezpieczną zabawę,
• dekoracje balonowe wraz z tronem dla zaproszonego gościa, muzyka.
Koszty cateringu uzgadniane są indywidualnie w zależności odzakresu i zapotrzebowania.

Warsztaty w Sali Kulinarnej
Zapraszamy dzieci i rodziców dowspólnego gotowania.
Proponujemy Podokiem doświadczonego kucharza możemy przygotować:
-włoską pizzę,
-muffiny lub inne babeczki,
-sałatki warzywne lub owocowe,
-burgery,
-inne zaproponowanych przez Państwa dania.
Koszt godzinnych warsztatów dla grupy do 16 osób wynosi:
• 800 zł
Cena uwzględnia wynajem na wyłączność Sali Kulinarnej na 1 godzinę, nadzór i opiekę ze strony kucharzy Fikołków,
fartuchy i czapki dla dzieci, produkty, folię celofanową i talerzyki do zapakowania i zabrania przygotowanych dań.

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych
Będzie kolorowo i twórczo, bo w pełni wykorzystujemy kreatywność dzieci. Używamy zarówno standardowych
materiałów plastycznych (bibuła, papiery kolorowe, klej, nożyczki, farby, plastelina, modelina), jak i oryginalnych,
np. filc, falista tektura, piórka, cekiny, szyszki, orzechy, patyczki, suszone owoce, kolorowe druciki, tkaniny,kolorowe
sznurki, wstążki o różnychfakturach. Koszt godzinnych warsztatów dla grupy do 20 osób wynosi:
• 600 zł
Cena uwzględnia wynajem na wyłączność dedykowanej sali na 1 godzinę,
nadzór i opiekę osoby prowadzącej warsztaty, koszt materiałów.

Warsztaty eksperymentów
“Szalone żywioły”
Powietrze, woda, ogień... Z taką kombinacją atrakcji nikt niebędzie się nudził. Zobaczymy to, co niewidzialne.
Stworzymywiatrowe pociski i zmierzmy ich nadzwyczajną moc. Sprawdzimyjak powstają
wiry wodne i tęcza. A na koniec połączenie żywiołów, czyli wyjątkowa rakieta, która wzbudzi zachwyt każdegodziecka.
“Ach te cząsteczki”
Za wiele otaczających nas “magicznych” zjawisk odpowiadająreakcje chemiczne. Wystarczy połączyć odpowiednie
substancje, abywoda nagle stała się ciepła, a innym razem lodowata. Dzięki połączeniu różnych składników z naszych
kolb zacznie wydobywać się lawa, niczym z prawdziwego wulkanu. Nie zabraknie oczywiście wybuchów, na które mali
naukowcy czekają najbardziej.
• 700 zł
Cena uwzględnia wynajem na wyłączność na 1 godzinę Sali Eksperymentów, nadzór osoby prowadzącej warsztaty i koszt
materiałów.

Dodatkowe atrakcje
Żonglerka na wesoło to widowisko i spotkanie z artystami cyrkowymi, którzy w zabawny sposób
przedstawiają życie cyrkowca. W trakcie półgodzinnego przedstawienia dziecizobaczą:
•pełen humoru i trików pokaz żonglerski wykonany przez parę żonglerów
•pokaz na diabolo (najstarszy cyrkowy rekwizyt rodem z Chin)
•pokaz żonglerki kontaktowej
Pokaz i warsztaty żonglerki trwa 45 minut i kosztuje 600 zł
Pokaz magika – pokaz magii i warsztaty trwające 45 minut. Koszt: 1000 zł
Balonowe zoo – skręcanie balonów. Koszt: 5 zł / osoba
Brokatowe tatuaże – tatuaże zmywalne, w dowolnych kształtach i kolorach. Koszt: 9 zł /osoba
Malowanie buziek. Koszt: 6 zł /osoba
Rękodzieło – wyrób świec i mydełek. Koszt: 20 zł / osoba
Rozbijanie piniaty. Koszt: w zależności od wybranej piniaty
Robotyka i LEGO – maty sumo, labirynt, boisko dla robotów. Koszt: w zależności od wybranej opcji
Pokaz i warsztaty robienia waty cukrowej. Koszt: 300zł
Inne propozycje: konkursy sportowe, tropimy śladem detektywa, dyskoteka

Fotobudka
Pamiątka zdjęcia w przebraniu z Dnia Dziecka? Czemu nie. Zapraszamy do skorzystania
z fotobudki. Koszt wynajmu na jedną godzinę to:
• 250 zł netto
Cena niezależnie od liczby wykonanych zdjęć. Uwzględnia koszt osoby obsługującej oraz akcesoria do przebrania.
Catering
Na Państwa życzenie zajmiemy się pełną obsługą cateringową spotkania – dla dzieci i dorosłych.
Oferujemy zarówno dania ciepłe, jak i zdrowe przekąski, napoje. W celu przygotowania oferty
cateringowej, skontaktuje się z Państwem odpowiedzialna za ten obszarosoba.
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