Zamówienie organizacji imprezy
Skontaktuj się z nami!
tel. 663 605 099 lub 74 8565890
E-mail: kontakt@tommytoys.pl
www.event.tommytoys.pl

Dane osobowe:…………………………………………………………………………………………………….………………….
adres…………………………………………………………….………………………..…telefon………….……………..………
Imię oraz wiek solenizanta/solenizantki:…………………………….…..…………………………….……………….
Data i godzina:……………………………………………………………………………………………..…………………………….………

Planowana liczba gości (wraz z solenizantem)…………………………….…………………………….………………….

UWAGA! Termin rezerwowany jest dopiero po zatwierdzeniu przez osobę zajmująca się organizacją
imprez. Prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia dogodnego terminu. Aktualne rezerwacje
można sprawdzić na stronie www.event.tommytoys.pl

Urodziny – wszystko będzie przygotowane! Na imprezę zabierz ze sobą
tort i dobre nastawienie, a my sprawimy że będzie to wspaniały dzień!
2 godziny zabawy przy budowaniu z klocków LEGO, animacjach oraz rozrywce
Fun Floor.
Urodzinową dekorację oraz kompletną zastawę – talerzyki, kubeczki, sztućce.

Smaczne przekąski, soki i napoje dla gości

Wynajęcie sali 250zł + 15zł za każde dziecko. Rabat 25zł w dniach pon.-czw.

Urodziny premium - Twoi goście będą szczególnie zadowoleni!
2 godziny zabawy przy budowaniu z klocków LEGO, animacjach oraz rozrywce
Fun Floor.
Urodzinową dekorację oraz kompletną zastawę – talerzyki, kubeczki, sztućce, szampanówki.

Smaczne przekąski, soki i napoje dla gości

Szampan

Piniata ze słodyczami
Pakiet zaproszeń

Świeżo mielona kawa dla rodziców

Wynajęcie sali 350zł + 15zł za każde dziecko. Rabat 25zł w dniach pon.-czw.

Opcje dodatkowe
Knoocker – 60zł Unikalny sposób gry w Knoocker polega na kontrolowaniu animacji
komputerowych, wyświetlanych na interaktywnej platformie, za pomocą dowolnej piłki. Gracze
mają za zadanie trafiać piłkami w animowane elementy gry
Piniata – 60zł Pełna kolorowych słodkości wciągnie wszystkich do zwariowanej zabawy
Słodycze do piniaty 2kg. oraz jej wypełnienie – 50zł
Serwis kawowy dla gości – 20zł
Szampan piccolo 12zł Dostępne smaki: truskawka, wiśnia, brzoskwinia lub tropic

Uwagi - Dobre przygotowanie to połowa sukcesu!
W polu tym prosimy wpisać swoje uwagi, informacje o uczuleniach i sugestie aby impreza
przebiegła zgodnie z planem.
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Przewidywany koszt imprezy………………………………… Wpłacony zadatek……………………………….
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem sali konstruktorów, klauzulą RODO oraz
regulaminem organizacji Imprez i akceptuję zawarte w nich postanowienia.

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

Data i podpis Zamawiającego

