
Ankieta urodzinowa Sali zabaw kreatywnych Huśtawka 
 
Termin przyjęcia urodzinowego:  
Godzina przyjęcia urodzinowego:  
Salka urodzinowa :                                    kawiarnia: 
Liczba dzieci:  
Liczba dorosłych:  
Adres e-mail:  
Numer kontaktowy:  
 

Bardzo prosimy o ostateczne potwierdzenie liczby dzieci na 5 dni przed planowanym terminem 
przyjęcia urodzinowego. Informację prosimy wysłać drogą mailową na adres 

kontakt@salahustawka.pl. 
W momencie podpisania umowy płacony jest bezzwrotny zadatek w wysokości 200 zł.  

 
W czasie trwania ograniczeń związanych z COVID 19 wszystkie rezerwacje dokonywane są na 

wyłączność i trwają 1:45 h.  
Poza czasem w którym obowiązują  obostrzeniami przyjęcie w salce trwa 2 h. Istnieje możliwość 
wynajęcia lokalu na wyłączność w cenie 150 zł./h. Przy urodzinach powyżej 20 dzieci płatnych w 

ramach Pakietu urodzinowego lokal zostaje zamknięty na wyłączność bez dodatkowej opłaty. 
 

Oferta urodzinowa: 
 
 □ Pakiet Standard  
40 zł/dziecko od poniedziałku do czwartku  
45 zł/dziecko od piątku do niedzieli i w święta  
woda/soki (jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy – do wyboru)  
chrupki kukurydziane  
prażynki  
biszkopty  
ciasteczka  
 
□ Pakiet Komfort  
45 zł/dziecko od poniedziałku do czwartku  
50 zł/dziecko od piątku do niedzieli i w święta 
woda/soki (jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy – do wyboru)  
chrupki kukurydziane 
 prażynki  
biszkopty  
żelki  
paluszki  
 
□ Pakiet Premium  
55 zł/dziecko od poniedziałku do czwartku,  
60 zł/dziecko od piątku do niedzieli i w święta   
woda/soki tłoczone (jabłkowy, pomarańczowy – do wyboru)  
chrupki kukurydziane  
ciasteczka zoo 
ciasteczka owsiane 
świeże i suszone owoce  
świeżo prażony popcorn W cenie: woda i napoje bez ograniczeń, kolorowa wielorazowa zastawa,  
dedykowana salka urodzinowa,  uroczyste podanie tortu.  

mailto:kontakt@salahustawka.pl


Minimalna liczba dzieci uczestniczących w urodzinach to 8 pełno płatnych gości. Na każde zaproszone 
dziecko przewidziane jest jedno miejsce dla opiekuna w części kawiarnianej. W przypadku większej 
ilości dorosłych gości, dopłata w wysokości 35 zł za każdego dodatkowego gościa. Istnieje możliwość 
wykorzystania powyższej kwoty w kawiarni. Opłata tortowa w wysokości 50 zł.  
 
 

Dodatkowe menu urodzinowe: 
 
Półmisek kanapek (szynka, ser, warzywa) - 50 zł ………………………  
Półmisek owoców - 50 zł ………………………  
Mini deserki (budyń, galaretka, pudding) - 3 zł/dziecko ……………………… 
Gofry - 5 zł/dziecko ………………………  
Tosty z serem - 3 zł/dziecko ………………………  
Lody - 4 zł/dziecko ……………………… 
Muffiny (czekoladowe, marchewkowe, z owocami) lub beziki - 14 zł/dziecko ………………………  
 
 

Poczęstunek dla rodziców: 
 

Napoje (serwowane w dzbankach): Woda niegazowana - 10 zł …...................................  
Sok pomarańczowy 1 l - 14 zł ….................................... 
Sok jabłkowy 1 l - 14 zł …....................................  
Ciasta (możliwość zamówienie nie później niż 3 dni przed urodzinami):  
Ciasta dzielimy na 12 porcji 
Ciasto tiramisu - 110 zł ….....................................  
Ciasto Bounty - 110 zł ….....................................  
Sernik pieczony - 110 zł ….....................................  
Sernik na zimno - 100 zł …..................................... 
Beza z owocami - 120 zł ….....................................  
Ciasta bezglutenowe - 110 zł ….....................................  
Szarlotka -110 zł ….....................................  
Tarta warzywna - 100 zł ………………………….  
Deska słonych przekąsek - 150 zł ………………………….  
Hummus z warzywami (deska) - 100 zł ………………………….  
Tortille na zimno (półmisek) - 140 zł …………………………. 
Patera owoców - 100 zł …………………………. 
 

 
 
 

Dodatkowe opcje do pakietu urodzinowego: 
Piniata - 130 zł  
Animacje (1h) - 200 zł  
Tatuaże naklejki dla dzieci - 10 zł/ za dziecko 
Dekoracje salki urodzinowej (czapeczki i serwetki ) - 10 zł/dziecko  

 
 
 
 
 
 



 
 

Nie ma możliwości wniesienia lub zamówienia z zewnątrz do kawiarni własnych przekąsek, 
napojów, cateringu dla dorosłych oraz własnych dekoracji. 

 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Sali zabaw kreatywnych Huśtawka oraz 
Regulaminem organizacji urodzin,  
 
…......................................       ……………………………………………. 
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie                                                       Data i podpis Zamawiającego 


