
BO KAŻDE DZIECKO
ZASŁUGUJE  NA

CHWILE RADOŚCI, 
a jego uśmiech jest
dla nas największą

nagrodą! 

URODZINKI
TO WYJĄTKOWY CZAS DLA KAŻDEGO
DZIECKA. MY SPRAWIMY, ŻE BĘDZIE TO
NIEZAPOMNIANA IMPREZA :)

URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe



STANDARD
do 7 gości: pn-pt: 200zł, każdy
następny gość 28zł, 
do 7 gości: sob-niedz: 230zł / +33zł/os
solenizant GRATIS!!!
3 godziny super zabawy!
papierowa zastawa (talerzyk,
łyżeczka,kubek)
prezent dla solenizanta
obsługa imprezy we własnym
zakresie, możliwość przyniesienia 
własnego słodkiego poczęstunku po
podpisaniu oświadczenia
ciepły posiłek jedynie z cennika
kawiarenki

PLUS
do 7 gości pn-pt: 230zł +
każdy następny gość 33zł
do 7 gości sob-niedz: 265zł +
każdy następny gość 38zł
solenizant GRATIS!!!
3 godziny super zabawy!
lemoniada i woda bez limitu
poczęstunek: paluszki, mix
cukierków, mix ciasteczek,
chrupki
prezent dla solenizanta

PAKIETY URODZINOWE

dbanie o przyjęcie i gości, uroczyste odśpiewanie 100 lat z
krojeniem tortu, przeprowadzenie gier i zabaw, 
jedna atracja dodatkowa do wyboru
dopłata 5zł/os powyżej 15 dzieci

ANIMACJA W TRAKCIE URODZIN -  150zł

SZCZĘŚLIWA 13-STKA

powyżej 13 gości
nie dotyczy pakietu SUPER



solenizant GRATIS!!!
3 godziny super zabawy!
lemoniada i woda bez limitu
poczęstunek: paluszki, mix cukierków, mix ciasteczek, 3
rodzaje chrupek, żelki
zabawy z animatorem
PINIATA (wkład we własnym zakresie)
1 atrakcja do wyboru: malowanie twarzy, tatuaże
brokatowe, czarne tatuaże, modelowanie balonów, kolorowe
warkoczyki
szampan bezalkoholowy
tort śmietankowy średni
prezent dla solenizanta
kolorowe zaproszenia
rezerwacja stolika dla 8 osób dorosłych
pakiet dla dorosłych: 8 kawałkow ciasta, kawa/herbata w
termosie

PAKIET

SUPER

do 10 gości: pn-pt 650zł  /  sob-niedz 720zł
każdy kolejny gość 28zł  /  każdy kolejny gość 33zł

URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe



OPCJE
DODATKOWE

MODELOWANIE BALONÓW - 30 zł
 

KOLOROWE WARKOCZYKI - 8zł/szt
 

TATUAŻ BROKATOWY - 8 zł/szt
 

MALOWANIE TWARZY - 5 zł/os
 

SZAMPAN BEZALKOHOLOWY - 15zł
 

WYKONANIE SLIME - 8zł/os
 

PINIATA (bez wkładu) - 45zł

URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe



OPCJE
DODATKOWE

BALONOWA DEKORACJA STOŁU 
+ kolorowe talerzyki i kubeczki

150zł (do 10 dzieci) /+5zł kolejne dziecko
 

POKAZ ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
200zł

 
FONTANNA CZEKOLADY 

+ owoce, pianki, ciasteczka
350zł

 
FOTOBUDKA - 250zł

 
FOTO-LUSTRO - 350zł

 
ODWIEDZINY SUPER BOHATERA
Minionek, Olaf, Myszka Miki - 120zł

URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe



PAKIET DLA
DOROSŁYCH

pakiet dla 8 osób dorosłych
8 kawałków ciasta

termos kawy bez limitu

URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe

80zł
(+10 zł każda kolejna osoba lub 5zł dodatkowe nakrycie)

florentynka orzechowa, truskawkowe z galaretką,
sernik wiedeński, sernik z mandarynką, sernik babuni,

W-Z, tofikowe, szarlotka, ananasowo-kokosowe,
jogurtowe z brzoskwiniami

CIASTA DO WYBORU:

DESKA ZAKĄSEK - 70zł:
przygotowana dla 8 osób - mini wrapy,
paszteciki, sery, szynki, chleb i masło,

owoce, sos



URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe

OFERTA 
TORTÓW

BABKA CYTRYNOWA
1 szt (do 10 porcji) - 15zł

RODZAJE TORTÓW
śmietankowy z owocami 

śmietankowy kawałkami galaretki
śmietankowo-czekoladowy

śmietankowy z soft z malinowym*

mały (8 porcji)  -  35zł
średni (20 porcji)  -  60zł
duży (28 porcji)  -  80zł

WŁASNY TORT -opłata serwisowa 
w wysokości 10zł

 



URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe

OPŁATEK Z
NADRUKIEM - 16ZŁ



URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe

OPŁATEK Z
NADRUKIEM - 16ZŁ



URODZINKI
TYLKO U NAS!!!

wyjątkowe

OPŁATEK Z
NADRUKIEM - 16ZŁ



Menu
Napoje
Kawa czarna                5zł
Espresso                    5zł
Kawa biała               5,50zł
Cappuccino                  6zł
Cafe latte                   7zł
Kawa mrożona              10zł
Herbata                      5zł
Mleko smakowe             3zł

Lemoniada
Dzbanek (1,2l)                4zł
Kubek (200ml)           0,50zł

Przekaski,

Pizza*
MARGERITA         24zł
sos/ser/zioła

CAPRICIOSA         26zł 
sos/ser/szynka/pieczarki

Z SALAMI           25zł
sos/ser/salami/

Z KURCZAKIEM    34zł 
sos/ser/kurczak/por/kukurydza

PROSCIUTTO        32zł
sos/ser/rukola/pomidorki,/szynka
parmeńska/suszone pomidory

SUPER               25zł
sos/ser/1 mięsny składnik do wyboru

Sos (ketchup, czosnkowy) 
mały 4zł  /  duży 5zł

⌀ 32 cm

Hot-dog francuski        4,50zł
Tosty ser / ser-szynka     3zł
Tosty dżem / krem czek .  2zł
Frytki*                    6,50zł
Nuggets (5szt.)*          7,50zł
z piersi kurczaka

*minimalna kwota zamówienia 25zł, 

zamówienie składane do pizzerii, czas oczekiwania min.40 minut



1. Urodziny przez nas organizowane odbywają się w sali zabaw Boogie-Woogie Strefa Zabawy ul.Powstańców Śl.9
w Koszęcinie.
2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie. Rezerwacja wstępna jest
ważna 7 dni.
3. Rezerwacja wstępna traci ważność, jeśli nie zostanie potwierdzona złożeniem ankiety przyjęcia urodzinowego
oraz wpłaceniem zadatku do 7 dni przed planowaną imprezą. 
4. Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest bezzwrotny. 
5. Minimalna wysokość zadatku wynosi 50 PLN, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku
ustalana jest indywidualnie.
6. Do dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest sala urodzinowa. Czas wynajmu
stolika w salce urodzinowej wynosi 3h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości). 
7. Przedłużenie pobytu dzieci na Sali zabaw jest możliwe po ustaleniu tego z personelem oraz opłaceniem biletów
wg obowiązującego cennika. 
8. Sala zabaw zezwala na przynoszenie własnego jedzenia i napojów na urodziny. Podanie własnego prowiantu,
napojów będących w stałej sprzedaży w naszym barze lub zorganizowanie zabawy z własną piniatą wiąże się z
opłaceniem usługi serwisowej oraz wypisaniem oświadczenia odpowiedzialności za wszelkie zatrucia pokarmowe.
9. Sala zabaw zezwala na przyniesienie własnego szampana bezalkoholowego. Nie pobieramy w związku z tym
dodatkowej opłaty.
10. Sala zabaw nie zezwala na przynoszenie własnych napojów ciepłych typu kawa, herbata.
11. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci.
Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem
dostępnym w naszej kawiarence. 
12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci spożywany jest wyłącznie w salce urodzinowej, nie zezwala się na
przenoszenie poczęstunku na salę główną lub do stolika dla dorosłych.
13. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych. 
14. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu lub ciasta należy zgłaszać najpóźniej na 3
dni robocze przed urodzinami. 
15. Ilość gości urodzinowych należy potwierdzić telefonicznie na 1 dzień przed planowaną imprezą. Jest to ilość
gości ustalona do zapłaty.
16. Ilość dzieci może zwiększyć się maksymalnie do 16 osób. Jeżeli ilość gości będzie większa, a nie była
zgłoszona w momencie dokonywania rezerwacji nie gwarantujemy wynajmu stolika w salce urodzinowej.
17. W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym
cennikiem. 
18. Powyżej 10 gości urodzinowych przysługuje zniżka 10% na urodzinowe bilety wstępu. Zniżka nie dotyczy
pakietu SUPER i EXTRA.
19. Za gości uważane są dzieci do 12 roku życia. 
20. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej. 
21. W święta obowiązują ceny weekendowe. 
22. Organizator (opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do sali zabaw Boogie-Woogie.
W związku z tym na sali powinna zostać co najmniej 1 osoba dorosła odpowiedzialna za dzieci. Zaleca się, aby na
każde 5 dzieci był 1 opiekun dorosły.
23. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu sali. 
24. Przed rozpoczęciem animacji typu malowanie twarzy, tatuaż brokatowy i inne, w których używane są materiały
barwiące oraz uczulające należy poinformować animatora o ewentualnych alergiach uczestników przyjęcia.
Animator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzone ubrania oraz niezgłoszone wcześniej reakcje alergiczne.
25. Dokonanie rezerwacji urodzin nie gwarantuje wynajmu sali na wyłączność. Uzyskanie wyłączności na
organizację imprezy wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty i musi być ustalone w momencie wpłacania zaliczki.
26. Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej. 
27. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
28. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej i placówce stanowią
integralną część regulaminu. 
29. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw Boogie-Woogie.

REGULAMIN URODZINEK



jeżeli ty lub twoje dziecko źle się czuje, masz oznaki wskazujące na chorobę takie jak: katar,
kaszel, podwyższona temperatura - zostań w domu! Dbaj o siebie i innych!
Przed wejściem a salę zabaw można zadzwonić na nr tel 343876938 lub skorzystać z
dzwonka przy drzwiach aby dowiedzieć się, czy bezpiecznie można wejść na górę
Przy wejściu na salę zabaw obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. Podczas pobytu na sali zabaw
pamiętaj o częstym myciu rąk.
Na salę zabaw należy zabrać ze sobą dodatkową parę skarpetek, która zostanie założona w
naszej szatni. Na salę zabaw wchodzimy w czystych, nieużywanych skarpetkach. Dotyczy
zarówno dzieci jak i dorosłych.
W szatni powinny przebywać osoby zamieszkującę jedno gospodarstwo domowe. Do
dyspozycji gości mamy 2 szatnie.
Osoby dorosłe powinny mieć zakryte usta i nos w części bawialni, szatni oraz recepcji
Maseczki nie obowiązują przy stolikach w części kawiarni
Dzieci nie muszą nosić maseczek
Zachowaj dystans 2m
Obowiązuje zakaz przynoszenia na salę zabaw przedmiotów typu: zabawki, przytulanki
Zezwala się na przyniesienie własnego poczęstunku do pakietu standard lub tortu tylko po
podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za wszelkie zatrucia pokarmowe oraz
zakażenia wirusami
W salce urodzinowej przebywa jedna grupa urodzinowa
Sala zabaw może być wynajęta na wyłączność, ale wiąże się to z uiszczeniem dodatkowej
opłaty

W związku z dodatkowymi wymogami związanymi z pojawieniem się choroby covid-19
(koronawirus) informujemy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na sali zabaw:

ZASADY ZACHOWANIA

W ZWIĄZKU Z COVID-19



wykonanie usługi w związku z zawartą umową
wystawienie rachunku imiennego oraz faktury i prowadzenie rozliczeń finansowych
odpowiedź na pytania klientów zadane w formie e-mail, przygotowanie i obsługa przyjęcia
urodzinowego, wypożyczenie stroju

Przetwarzanie danych oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak:
zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Administrator danych osobowych: Boogie-Woogie Strefa Zabawy 
Kontakt: 
• listownie: ul. Powstańców Śl.9, 42-286 Koszęcin 
• telefonicznie: 34 38 769 38
• e-mailowo: strefazabawy.koszecin@gmail.com
  
Cel przetwarzania: 

Podstawa przetwarzania  danych osobowych:  zgoda wyrażona przy wypełnianiu ankiety
urodzinowej lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej.
 
Odbiorcy, którym dane osobowe mogą być udostępnione: kierownictwo i pracownicy sali
zabaw Boogie-Woogie Strefa Zabawy. 
 
Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu wycofania  zgody na ich przetwarzanie,
chyba że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do obrony lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń. W takim wypadku będą przetwarzane do momentu przedawnienia
tych roszczeń. 

Usunięcie danych osobowych. 
• Po zwróceniu się o usunięcie  danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec ich dalszego
przetwarzania, 
• Po nie podęciu działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny), 
• Po uzyskaniu informacji, że dane są nieaktualne lub niedokładne. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
• prawo do wycofania wyrażonej zgody, 
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Boogie-Woogie Strefa Zabawy

w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl.9 


