
PAKIETY URODZINOWE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU POD NR TEL 24 367 65 02

W ofercie zabaw i animacji:
• pokaz baniek mydlanych
• chusta animacyjna, 
• tunel, 
• przeciąganie liny,
• zadania zręcznościowe,
• tańce,
• kalambury,
• możliwość zorganizowania urodzin 
 w konwencji teatralnej,  oraz wiele innych...

Do dyspozycji gości:
• atrakcyjna sala 
• odrębna toaleta 
• aneks socjalny
• szatnia dla gości
• plazma z możliwością wyświetlenia 
 prezentacji,  zdjęć jubilata (po wcześniejszym 
 ustaleniu)  - LG FLATRON 42" M4210C-BA  
• projektor przenośny z ekranem 
• fotościanki: Księga Dżungli  oraz Świnka Peppa

OFERTA CENA

Bilet do kina + zestaw bajkowy  
(średni popcorn solony lub karmelowy + napój  
do wyboru Coca Cola/Fanta/Sprite 0,5l  
lub Sok Cappy 0,33l + figurka) - rodzaj zestawu  
zgodnie z dostępnością

34,50 zł/os

I animator (do 10 osób – powyżej 10 osób  
zastrzegamy konieczność wynajęcia  
dwóch animatorów)

100 zł/animator

Wynajęcie przestrzeni salki urodzinowej 200 zł

PAKIET 1

OFERTA CENA

Bilet do kina + zestaw szkolny  
(mały popcorn solony lub karmelowy + napój  
do wyboru Coca Cola/Fanta/Sprite 0,5l  
lub Sok Cappy 0,33l + batonik Milky Way)

28,90 zł/os

I animator (do 10 osób – powyżej 10 osób  
zastrzegamy konieczność wynajęcia  
dwóch animatorów)

100 zł/animator

Wynajęcie przestrzeni salki urodzinowej 200 zł

PAKIET 2



ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI PRZYJĘCIA 
URODZINOWEGO W NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE
Zapewniamy:
• wystrój sali urodzinowej, przygotowanie 
 jednorazowej zastawy stołu dla gości
• rezerwację stolika  dla rodziców 
 oraz kawa/herbata i ciastko 
• zestaw bajkowy (średni popcorn solony 
 lub karmelowy + napój do wyboru 
 Coca Cola/ Fanta/Sprite 0,5l  lub Sok 
 Cappy 0,33l + figurka),  przekazany 
 każdemu z gości przed seansem filmowym
• upominek w postaci zaproszenia dla jubilata 
 oraz rodziców na kolejny seans filmowy 
 w NoveKino Przedwiośnie
• wsparcie obsługi przyjęcia 
 przez pracownika kina

W programie urodzin:
• zabawy i animacje, prowadzone 
 przez animatorów  z Teatru Form Wielu
• poczęstunek + tort zapewnione 
 przez rodziców jubilata
• seans filmowy, wybrany z obowiązującego 
 tygodnia repertuarowego


