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ZORGANIZUJ SUPER URODZINY
DLA TWOJEGO DZIECKA!

WWW.LINGOSTAR.PL

lingostar@lingostar.pl



PAKIET 2,5HPAKIET 2,5H
PROGRAM (DO WYBORU)

2X60 MIN + CZAS 
NA POCZĘSTUNEK

PAKIET 2HPAKIET 2H
PROGRAM (DO WYBORU)

2X45 MIN + CZAS 
NA POCZĘSTUNEK

KOSZT:

Do 10 uczestników: 490 zł

Powyżej 10 uczestników: +40 zł od osoby

PAKIETYPAKIETY

PAKIET KULINARNY: DOPŁATA +70 ZŁ/GRUPA

KOSZT:

Do 10 uczestników: 540 zł
Powyżej 10 uczestników: +45 zł od osoby



MAŁY PROGRAMISTAMAŁY PROGRAMISTA
MINECRAFT + SEKRETY

ELEKTRONIKI/ ROBOTYKA

MAŁY ARTYSTAMAŁY ARTYSTA
WARSZTATY PLASTYCZNE +

KULINARNE

ciekawie, brudząco i kreatywnie!

do wyboru techniki m.in. decoupage

z wykorzystaniem profesjonalnych

produktów;

prace dzieci zabierają do domu;

poznajemy nowe smaki i zapachy

połączenie kulinarnej przygody 

      z nauką!

PROGRAMYPROGRAMY

Wcielamy się w młodych
programistów;

Dzięki używanym przez nas
ulepszeniom, podczas gry w Minecraft,
możemy wprowadzać dzieci w świat
programowania - programujemy
zachowanie robota tak, aby wykonywał
polecenia małego programisty.
dowiadujemy się jak działa elektronika;
kreatywna zabawa i programowanie 

      w świecie Lego;

Pizza

 Zapiekanki

 Tiramisu

Lody

 Ciasteczka

 Pancakes

 

MENUMENU
WARSZTATOWE:WARSZTATOWE:

(JEDNO DO WYBORU)



ESCAPE ROOMESCAPE ROOM

MAŁY ODKRYWCAMAŁY ODKRYWCA
SLIMY+EKSPERYMENTY

Kolorowy glutek rozwija kreatywośći

rozbudza wyobraźnię! Można je

rozciągać i formować w dowolny kształt!

To świetna zabawa dla małych i dużych!

Chemia, fizyka, przyroda - te dziedziny

będą królowały na przyjęciu!

Wykorzystujemy bezpieczne substancje

i odczynniki spotykane praktycznie 

      w każdym domu. 

PROGRAMYPROGRAMY

Żeby znaleźć skarb uczestnicy
rozwiązują szereg zagadek, które
wymagają logicznego myślenia i
współpracy;

Szukanie szyfrów, scalanie
elementów, rozpracowywanie
zadań logicznych to wciągająca
zabawa, która wymaga sprytu 

      i szybkiej dedukcji;



Poczęstunek dla gości zapewniają
rodzice solenizanta;
Warsztaty można dowolnie
mieszać (np. Slime + Minecraft) -
przed rezerwacją terminu
upewnimy się czy instruktor jest
dostępny;
My zapewniamy: talerzyki,
kubeczki, zastawę, dekorację sali
urodzinowej, opiekę animatora,
materiały niezbędne do zajęć oraz
upominek dla solenizanta;
Za dodatkową opłatą możliwość
fotorelacji (70 zł);
Przygotowanie dodatkowej sali dla
rodziców: 120 zł - wynajęcie sali
obejmuję możliwość korzystania z
aneksu kuchennego, ekspresu do
kawy (we własnym zakresie kawa
ziarnista oraz mleko);
Możliwość zakupu zaproszeń na
przyjęcie (2,50 zł/szt.) oraz
dyplomów dla gości (3,50 zł/szt.);
Urodziny organizujemy od piątku
do niedzieli;

DODATKOWEDODATKOWE
INFORMACJEINFORMACJE

KONTAKT/KONTAKT/
REZERWACJAREZERWACJA

TERMINUTERMINU

tel. 
793 402 902

email:
lingostar@lingostar.pl 



ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!

Wybierz długość imprezy

Znajdź najfajniejsze warsztaty dla Twojego dziecka

Zapytaj nas o dostępność terminu i instruktora

Wypełnij formularz i potwierdź rezerwację zaliczką 100 zł

LINGO-STAR
tel.  793 402 902

email: lingostar@lingostar.pl 


