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OFERTA URODZINOWA 

 

Urodziny, to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka. 

Niezapomniana zabawa na bowlingu, salkach fitness, to wymarzone przyjęcie urodzinowe 

dla Twojego dziecka. Dołożymy wszelkich starań, aby ten dzień był dla dzieci wyjątkowy. 

W standardowej wersji uczestnicy imprezy będą zabawiani dwie godziny przez naszych 

animatorów, a rodzice w tym czasie mogą spędzić czas w kawiarni, na basenie  

lub saunach. Gry i zabawy odbywające się w trakcie przyjęcia dostosowujemy 

indywidualnie do wieku oraz preferencji dzieci. Minimalny wiek uczestników to 7 lat. Każdy 

uczestnik zabiera ze sobą obuwie sportowe na zmianę.  

 

 

BOWLING 

Do dyspozycji mamy dwa w pełni zautomatyzowane tory, a na 

każdym z nich może grać nawet do czternastu osób. 

Przygotowujemy dekorację sali i oddzielne miejsce na posiłek 

w tym dekorację stołu. W programie urodzin przewidziane są 

gry i zabawy na salce fitness lub salce do squasha 

(w zależności od możliwości rezerwowych). 

 

            

    

      TOR PRZESZKÓD 

W okresie wiosennoletnim do dyspozycji mamy również tor 

przeszkód, który znajduje się bezpośrednio za obiektem 

sportowym. Przebieg zajęć na torze jest kontrolowany przez 

naszego instruktora. Przyjęcie oraz miejsce na poczęstunek 

organizowany jest w pawilonie ogrodowym obok samego 

toru. Za dodatkową opłatą możliwość wypożyczenia zamków 

dmuchanych dla  dzieci.  
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Koszt organizacji imprezy urodzinowej w cenie wyjściowej: 

• Od poniedziałku do czwartku - 550,00 zł lub 750,00 zł z poczęstunkiem, 

• Od piątku do niedzieli - 650,00 zł lub 850,00 zł z poczęstunkiem. 

W cenie przewidziane jest 14  miejsc dla dzieci, a każde kolejne dziecko to dopłata 25 zł. 

Maksymalna ilość uczestników imprezy to 20 dzieci. Poczęstunek można zorganizować we 

własnym zakresie.  

 

Warianty poczęstunku: 

• Wyżywienie we własnym zakresie, 

• Poczęstunek słodko-słony (przekąski), napoje organizowane przez Śremski Sport, 

• Restauracja Stare Kasyno – Strefa Smaku, 

• Poczęstunek słodko – słony plus Strefa Smaku. 

 

Wszelkie pozostałe kwestie należy ustalić indywidualnie kontaktując się z Działem 

Organizacyjnym Śremski Sport. 

 

 

 

 

K O N T A K T 
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 

Więcej informacji można uzyskać  

w Dziale Organizacyjnym, telefonicznie lub mailowo. 

  

 tel. 61 22 28 683 

e-mail: bok@sremskisport.pl 
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