
WYSKAKANE URODZINY 

Zorganizuj wyjątkowe urodziny – inne niż wszystkie! 

Przenieś się w świat dobrej zabawy w JUMPWORLD. 
Czeka Cię moc atrakcji, dzięki którym ten wyjątkowy dzień
będziesz długo i mile wspominał. 
Nasi animatorzy zadbają, abyś ani przez sekundę się nie nudził
oraz świetnie i bezpiecznie się bawił!

Wyskakany pakiet urodzinowy:
- Animator / Trener na wyłączność,
- Indywidualna salka urodzinowa
- Jeden komplet zastawy (kubeczki, talerzyki, sztućce, tacki i miseczki na poczęstunek)
- Prezent dla Solenizanta od naszej ekipy 
- Prezenty niespodzianki dla wszystkich uczestników
- Stoliki dla rodziców (prosimy zgłosić recepcji Parku dzień wcześniej)
  Polecamy nasze pakiety poczęstunkowe dla Rodziców już od 49 zł.
- Dyplom urodzinowy
- Specjalna oferta na kolejną imprezę w naszym Parku

1. Pakiet Premium (2 h) – nasza specjalność 
• Skarpetki antypoślizgowe
• Zaproszenia urodzinowe dla gości
• Animator / Trener również w pokoju urodzinowym
• Malowanie buziek lub balonowe atrakcje

2. Pakiet podstawowy (2 h)
• Każde dziecko musi posiadać skarpety antypoślizgowe – do nabycia w Parku
• Zaproszenia urodzinowe JUMPWORLD w cenie 3 zł/szt.

3. Pakiet bajkowy (2,5 h)
• Urodziny prowadzone są przez wybraną postać z bajki
• Wystrój Sali w wybranej tematyce
• Skarpetki antypoślizgowe 
• Zaproszenia urodzinowe dla gości
• Malowanie buziek lub skręcanie balonów
• Opieka animatora również w pokoju urodzinowym

4. Urodziny xD
Nie interesuje Was impreza w pokoju urodzinowy ani truskawkowy Tort? Chcesz zaprosić 
kumpli, koleżanki na Mega urodzinki w fajnym miejscu? Zapraszamy do nas. Zrobimy dla 
Ciebie i Twoich Gości turbourodzinowy trening. 
• Trener zrobi z Was Jumpokozaków 
• Butelka wody dla każdego i Skarpetki antypoślizgowe

Polecamy również  skorzystać z ofert naszych partnerów – szczegóły w recepcji.

Ceny Pakietów urodzinowych dla 10 osób:
Poniedziałek – Czwartek Piątek - Niedziela

Pakiet Podstawowy 549 PLN 649 PLN
Pakiet Premium / xD 629 PLN 749 PLN
Pakiet Bajkowy 849 PLN 889 PLN

Kolejna osoba  54 PLN  59 PLN 



bez względu na wybrany pakiet

Dodatki:
* skarpetki antypoślizgowe: 5 zł /wydatek tylko przy pakiecie podstawowym/
* Wydłużenie zabawy o godzinę: - z Animatorem na wyłączność – 180 zł; 

   - bez Animatora 12zł/dziecko;
* Pakiety poczęstunku dla Dzieci (cena już od 79 zł);
* Pakiety poczęstunku dla Dorosłych (cena już od 49 zł);

Poczęstunek dla dzieci Pakiet dla 10 osób Pakiet dla 5 osób

Woda gaz/niegaz 0,5l 10 szt. 5 szt.

Toma sok 0,33l pomarańcza/jabłko 10 szt. 5 szt.

Żelki 100g 2 opakowania 1 opakowanie

Ciastka Delicje 147g 2 opakowania 1 opakowanie

Ciastka Hit 225g 1 opakowanie 1 opakowanie

Ciastka holenderskie 188g 1 opakowanie -

Paluszki Junior 60g 3 opakowania 2 opakowania

Chipsy Monster Munch 50g 3 opakowania 1 opakowania

Słona przekąska np.Bake rolls 160g 2 opakowania 1 opakowanie

Mamba 26,5 g 5 szt. 2 szt.

Cena 149 zł 79 zł 

Dodatkowo do pakietu „szampan” dla dzieci Piccolo 750 ml – 15 zł

Poczęstunek dla rodziców Pakiet dla 10 osób Pakiet dla 5 osób

Kawa/Herbata 10 szt. 5 szt.

Paluszki Junior 60g 2 opakowania 1 opakowanie

Ciastka Delicje 147g 1 opakowanie 1 opakowanie

Ciastka Hit 225g 1 opakowanie -

Cena 89 zł 49 zł

Rezerwacje urodzin możliwe są w parku lub telefonicznie pod nr tel. 695 855 425 w 
godzinach otwarcia parku (pon-sob 10-21, niedz 10-20)

Potwierdzeniem i gwarancją rezerwacji urodzin jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł. 

Prosimy o wpłaty na numer konta:  
Alior Bank 03 2490 0005 0000 4500 5021 0822  
oraz o mailowe przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres parku info_warszawa@jumpworld.pl
W tytule proszę wpisać „urodziny”, datę i godzinę. Pozostałą kwotę należy uregulować w dniu
urodzin.



Do zobaczenia 


