Mini Urodzinki
2 godziny swobodnej zabawy
dla kameralnej liczby dzieci

pakiet dla 5–7 osób (w tym solenizant)
349 zł nd–cz
• rezerwacja stolików w kawiarni HOPSA na 2 godziny
dla dzieci i rodziców
• oprawa urodzin
• napoje dla dzieci: woda mineralna i cytrusowa
• tort muffinkowy
• przekąski: paluszki, chrupki, żelki, ciasteczka,
popcorn, itp.
• możliwość wynajęcia animatora do urodzin
80 zł/1 h, 140 zł/2 h

Dodatkowa oferta i opłaty:
• dodatkowa godzina zabawy w parku według cennika
wejść grupowych
• serwis ciepłych napojów dla rodziców: kawa i herbata
(2 dzbanki termiczne) 80 zł
• suche przekąski dla rodziców: ciastka, paluszki, rurki,
itp. (ilość dedykowana dla 1 pakietu urodzinowego
10 os.) 50 zł
• piniata ze słodkim wypełnieniem 100 zł
• zdjęcia Instax (polaroidowe) 5 zł/szt.
• poczęstunek uzupełniający: talerz owoców i warzyw,
wafle ryżowe, chrupki kukurydziane (ilość dedykowana
dla 1 pakietu urodzinowego 10 os.) 50 zł
• tort muffinowy (wielkość dedykowana dla 1 pakietu
urodzinowego 10 os.) 80 zł
• zestaw gadżetów HOPSA: nerka, opaska, smycz, worek,
skarpetki 50 zł/szt.
• zaproszenia 3 zł/szt.
• wniesienie ciasta (opłata serwisowa) 20 zł
• pizza – zamawiają rodzice (opłata serwisowa)
10 zł/1 szt.

ważne informacje:
• tort urodzinowy podawany jest w ostatnich
20 minutach imprezy
• powyżej 12 osób obowiązuje kolejny animator 140 zł
• powyżej 15 osób obowiązuje kolejny pakiet urodzinowy
• obowiązuje wygodny strój sportowy
(najlepiej długie spodnie lub getry)
• warunkiem wstępu jest dostarczenie zgody
rodzica lub opiekuna
• organizator jest zobowiązany do zapoznania się
i akceptacji regulaminu urodzin
• rezerwację przyjmujemy dopiero po opłaceniu
zaliczki i potwierdzeniu terminu
• maksymalna liczba opiekunów równa liczbie dzieci
• skarpetki antypoślizgowe dla gości urodzinowych
w promocyjnej cenie 1 zł

Niezapomniane
urodziny
w Hopsa!

Chcesz zorganizować niezapomnianą
imprezę urodzinową dla dziecka?
Zostaw to nam! Zadbamy o to, aby Twoi goście
świetnie się u nas bawili!
Skontaktuj się z HOPSA, aby zarezerwować!
adres:
ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów
rezerwacje: +48 791 466 003

WyHopsane Urodziny

Uczestnicy świętują urodziny przy super energicznej
zabawie w ramach zorganizowanej gry przez
animatora jak i w trakcie swobodnego korzystania
ze wszystkich atrakcji parku

pakiet dla 10 osób (w tym solenizant)
570 zł pn–cz, 670 zł pt–nd
dodatkowa osoba → 60 zł
• rezerwacja boksu w sali urodzinowej na 2 godziny
• oprawa urodzin
• animator 1 godz. (rozgrzewka, 1 zabawa integracyjna)
• napoje dla dzieci: woda mineralna i cytrusowa
• przekąski: paluszki, chrupki, żelki, ciasteczka, popcorn, itp.
• dyplom dla solenizanta
• tło fotograficzne do sesji
• prezent dla 1 solenizanta (darmowa wejściówka na kolejna
wizytę w parku)
• przygotowany stolik dla rodziców z zastawą
PLAN:
10 min – rozgrzewka na trampolinach,
30 min – zabawa integracyjna z animatorem
60 min – swobodnej zabawy w parku
20 min – tort urodzinowy (tort przynoszą rodzice)
w sali urodzinowej, sesja foto na tle urodzinowym

Urodziny Ninja-STAR!
Kompleksowo zaorganizowana impreza
w atmosferze sportowej zabawy, w której
główną rolę odgrywaja gry sprawnościowe
i zdrowa rywalizacja w całym parku Hopsa!
pakiet dla 10 osób (w tym solenizant)
690 zł pn–cz, 790 zł pt–nd
dodatkowa osoba → 65 zł
• rezerwacja boksu w sali urodzinowej na 2 godziny
• oprawa urodzin
• animator: 1 godz. (rozgrzewka, Ninja rywalizacja)
• lody kuleczkowe Minimelts dla każdego uczestnika
• napoje dla dzieci: woda mineralna i cytrusowa
• przekąski: paluszki, chrupki, żelki, ciasteczka,
popcorn, itp.
• dyplom dla solenizanta
• tło fotograficzne do sesji
• 10 zaproszeń
• prezent dla solenizanta (darmowa wejściówka
na kolejną wizytę w parku)
• przygotowany stolik dla rodziców z zastawą
PLAN:
10 min – rozgrzewka na trampolinach
30 min – zabawy na torze sprawnościowym
z animatorem
60 min – swobodnej zabawy w parku
20 min – tort urodzinowy (tort przynoszą rodzice)
w sali urodzinowej, sesja foto na tle urodzinowym

Urodziny Tematyczne

1. Pikselowe
2. PasteLOVE Królestwo
3. Magiczny odjazd

Wyjątkowe przyjęcie urodzinowe dla pasjonatów
gry Minecraft wielbicieli Harrego Pottera
czy Małych Księżniczek. Dla dzieci w wieku 5–12 lat.
pakiet dla 10 osób (w tym solenizant)
od 829 zł pn–cz, od 929 zł pt–nd
dodatkowa osoba → 75 zł

• rezerwacja boksu w sali urodzinowej na 2,5 godziny
• tematyczna oprawa urodzin
• gadżety tematyczne do zabaw
• prowadzący w tematycznym przebraniu 2,5 godz.
(rozgrzewka, specjalne zabawy ruchowe zgodne z tematem
przewodnim urodzin, opieka nad przebiegiem imprezy
i stolikiem)
• lody kuleczkowe Minimelts dla każdego uczestnika
• napoje dla dzieci: woda mineralna i cytrusowa
• przekąski: paluszki, chrupki, żelki, ciasteczka, popcorn itp.
• piniata
• malowanie twarzy lub tatuaże (wzory związane z tematem)
• dyplom dla solenizanta
• tło fotograficzne do sesji oraz tematyczne gadżety do foto
• 10 zaproszeń
• prezent dla solenizanta (darmowa wejściówka na kolejną
wizytę w parku)
• przygotowany stolik dla rodziców z zastawą
PLAN:
10 min – rozgrzewka na trampolinach
60 min – zabawa integracyjna z animatorem
60 min – swobodnej zabawy w parku
20 min – tort urodzinowy (tort przynoszą rodzice)
w sali urodzinowej, sesja foto na tle urodzinowym

