
WESOŁE  
MIASTECZKO 

OFERTA
dla szkół i przedszkoli

cześć!super
zabawa!

wesołe miasteczko / ul. oleska 85 / 42-700 Lubliniec
tel. 34 356 31 71

facebook.com/Wesołe-Miasteczko-Lubliniec / www.wesolemiasteczko.info

sto
lat!

co każde dziecko  powinno zabrać na  zieloną noc?pidżamę! Szczoteczkę do zębów,  pastę, ręczniczek oraz śpiwór,  koc, poduszkę, karimatę.



 

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy!
Czego potrzeba dzieciom do szczęścia?  Na pewno często zadajecie sobie to pytanie  patrząc na swoich wychowanków.  My wiemy, że tym co sprawia dzieciom radość jest zabawa!  A jeśli ma ona swoje miejsce wśród zjeżdżalni, basenów z piłkami,  dmuchanego zamku i innych atrakcji – tym lepiej! 

Dzisiaj chcemy zaprosić Państwa i wszystkie dzieciaki,  które uczęszczają do Państwa placówki  do Wesołego Miasteczka w Lublińcu. Do miejsca, w którym dzieci  przy dobrej zabawie, będą rozwijały swoje sprawności. 
Dla szkół i przedszkoli przygotowaliśmy specjalną ofertę  – zapraszamy do zapoznania się z nią na kolejnych stronach!

Do zobaczenia! Zespół Wesołego Miasteczka
dobry pomysł!

1/ Wybierzcie atrakcje, z których 
dzieci ucieszą się najbardziej

2/ Skontaktujcie się  
z Wesołym Miasteczkiem 

3/ Wspólnie ustalmy termin i ceny

4/ Spotkajmy się w Wesołym 
Miasteczku!

JAK ZAPLANOWAĆ WYPRAWĘ  
DO WESOŁEGO MIASTECZKA?

pn-pt 
9 -14

weekend  
 9 - 12

w tygodniu
 5 zł/h (od 30dzieci) 

6 zł/h (od 15-29 dzieci) 

weekend
8 zł/h (od 30dzieci)

9 zł/h (od 15-29 dzieci)

całe miasteczko jest 

WASZE!



 

dodatkowe 
atrakcje

oferta 
podstawowa

GRUPA - min. 15 dzieci, w wieku do 10 lat 
 
ATRAKCJE - zjeżdżalnie, baseny z piłkami,  
wieża Spidermana, dmuchany zamek, cymbergraje,  
armatki do strzelania piłkami, kąciki tematyczne

A gdy będzie potrzebna chwila odpoczynku... Zapewniamy miejsce na posiłek, 
złapanie oddechu i pochwalenie się wszystkimi wyczynami :)
Dzieci mają zapewnioną moc atrakcji, a opiekunowie Kawę i herbatę  
(bez dodatkowych opłat oczywiście).

pokaz magii
wyjątkowy pokaz magii w wykonaniu ilozjonisty Bartka! 
30-40 minutowy pokaz magii - 180 zł 

malowanie twarzy
w ciągu kilku minut chłopcy mogą stać się superbohaterami,  
a dziewczynki – pięknymi księżniczkami, motylami, biedronkami!  
4 zł/os.

Mini kurs cukiernictwa
po skończonej zabawie czas na małe co nieco! Razem z cukiernikami 
Piekarni Cukierni Łubowski dzieciaki mogą stworzyć piękne, słodkie dekoracje,  
które później... zjedzą! 
ozdabianie babeczek, ciasteczek (30 min.) - 4 zł/os.
ozdabianie wspólnego tortu - cena ustalana indywidualnie

Zabawa karnawałowa 
wcale nie musi odbywać się w murach przedszkola/szkoły! Nowe miejsce tańców,  
zabaw i atrakcji to Wesołe Miasteczko! 
Wersja podstawowa - 2 godziny zabawy - 10 zł/os. (min. 30 dzieci)
                                           - gry i zabawy przy muzyce w cenie! 
Wersja rozszerzona - 2 godziny zabawy- 10 zł/os. (min. 30 dzieci)
                                           - poczęstunek - 5 zł/os. (0,5l napój, pączek, ciasteczka drobne, 
                                               chrupki, popcorn, kolorowa zastawa) 
                                           - gry i zabawy przy muzyce w cenie! 
 
Spotkanie ze świętym Mikołajem  
w grudniu każde dziecko czeka na św. Mikołaja. W Wesołym Miasteczku Mikołaj 
i jego pomocnicy (elf lub Pani Mikołajowa) - mogą pojawić się w czasie zabawy, 
by rozdać przygotowane przez przedszkole/szkołę prezenty.
Przyjazd Mikołaja- 40 zł



całonocna zabawa dla dzieciaków?  
Czy to możliwe? Oczywiście!

Dla grup zorganizowanych  
(20-30 dzieci w wieku od 5 do 12 lat) 
mamy plan na noc pełną atrakcji:)
zielona noc to super atrakcja dla wszystkich dzieciaków,  
które wkrótce pożegnają się ze swoim ukochanym przedszkolem 
i ruszą w dalszą - już szkolną przygodę. To prawdziwy sprawdzian 
odwagi i samodzielności! ale przede wszystkim to super zabawa! 

przykładowy plan zabawy:
19:00 / Rozpoczęcie, zapoznanie z regulaminem,  
             oprowadzenie po obiekcie
19:15 - 20:30 / swobodna zabawa na Sali zabaw
20:30 - 20:45 / ciepły posiłek
20:45 - 22:30 / zabawy, konkursy, szukanie skarbu, dyskoteka
22:30 - 23:00 / zakończenie zabawy, przygotowanie do snu
23:00 / czytanie/oglądanie bajek
23:30 / pora na dobranoc! 
8:00 - 9:00 / zabawa na Sali Zabaw, pożegnanie
(każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom )

Przez całą noc dla dzieci dostępne będą napoje i przekąski.  
Animatorki będą czuwać, by każdy był bezpieczny i zadowolony. 
Troskliwi rodzice mogą skorzystać z noclegu  
w Wesołym Miasteczku, by mieć na oku swoje dzieciaki.

co każde dziecko  powinno zabrać na  zieloną noc?pidżamę! Szczoteczkę do zębów,  pastę, ręczniczek oraz śpiwór,  koc, poduszkę, karimatę.

ile to  kosztuje?35 zł/dziecko


