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                                                      O F E R T A                                                        

                                 URODZINY w Stajni ARDENA 2023 

Szukasz wyjątkowego miejsca, gdzie można zorganizować urodziny dla dziecka? 

Miejsca, gdzie na łonie natury każdy spędzi niezapomniany, pełen radości czas? 

Doskonale trafiłeś! 

W Stajni Ardena wszystko to jest możliwe! Stajnia Ardena znajduje się nieopodal Wrocławia, w 
miejscowości Gałów. Daje to możliwość odpoczynku od zgiełku miasta, mając je jednocześnie na 
wyciągnięcie ręki - tylko 3 km od granicy Wrocławia! Gwarantujemy doskonale spędzony czas na świeżym 
powietrzu w gronie przyjaciół oraz zwierzaków z Zagrody Edukacyjnej Ardena. 

Oferujemy organizacje niezapomnianych urodzin w stylu Dzikiego Zachodu, które odbywają się pod okiem 
doświadczonych animatorów, tak aby maksimum zabawy szło w parze z bezpieczeństwem Waszych 
pociech. 

Mamy kilka opcji organizacji urodzin: 

1. Pakiet BASIC (od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00) 

– czas: 2 godziny pobytu na terenie Stajni Ardena 

– animacja: 2 godziny pod opieką profesjonalnego animatora, który poprowadzi całą imprezę i sprawi, że 
wszystkie aktywności będą świetnie zaplanowane i zorganizowane 

– miejsce na organizacje imprezy: zadaszona wiata i/lub zadaszone ławostoły (3 szt.) 

– wybór tematyki: kowboje lub indianie lub piraci - na czas zabawy dzieci otrzymają tematyczne elementy 
strojów i/lub rekwizyty 

– 3 gry i zabawy tematyczne do wyboru: tor przeszkód ze ścieżką sensoryczną, strzelanie z łuku, strzelanie 
z pistoletów na wodę, poszukiwanie złota, poszukiwanie skarbu, przeciąganie liny, rzuty w puszki, 
indiańskie narty, wyścigi taczek, bitwa na balony z wodą, łowienie rybek (dla najmłodszych), rzucanie 
lassem, przenoszenie wody gąbkami, gra terenowa + nauka Tańca tematycznego 
– atrakcje: 

- zwiedzanie Zagrody Edukacyjnej ARDENA, gdzie mieszkają: owieczki, króliczki, lama, krowa, alpaki i wiele 
innych zwierzaków 

- lekcja „Jak wygląda życie w stajni?” 

- szkolenie ABC Jeździectwa (bez przejażdżki na kucyku!) 

– dodatkowo: 

- czajnik elektryczny i woda do gotowania 5l 

- ognisko (zapewniamy drewno do rozpalenia oraz kijki do smażenia kiełbasek) i/lub grill (węgiel i sprzęt 
grillowy) (jedzenie oraz napoje we własnym zakresie!) 

- worki na śmieci (sprzątanie oraz zabieranie śmieci po imprezie pozostaje po stronie rodziców-
organizatorów imprezy). 

– cena: 800 zł 

- do 12 dzieci (od 3 lat) + solenizant, każde kolejne dziecko +35 zł 

- do 10 dorosłych (w tym rodzice solenizanta), każdy kolejny dorosły +20 zł 

 

2. Pakiet STANDARD (w weekendy w godz. 11:00-14:00 lub 15:00-18:00) 

– czas: 3 godziny pobytu na terenie Stajni Ardena 
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– animacja: 3 godziny pod opieką profesjonalnego animatora, który poprowadzi całą imprezę i sprawi, że 
wszystkie aktywności będą świetnie zaplanowane i zorganizowane 

– miejsce na organizacje imprezy: zadaszona wiata i/lub zadaszone ławostoły (3 szt.) 

– wybór tematyki: kowboje lub indianie lub piraci - na czas zabawy dzieci otrzymają tematyczne elementy 
strojów i/lub rekwizyty 

– 4 gry i zabawy tematyczne do wyboru: tor przeszkód ze ścieżką sensoryczną, strzelanie z łuku, strzelanie 
z pistoletów na wodę, poszukiwanie złota, poszukiwanie skarbu, przeciąganie liny, rzuty w puszki, 
indiańskie narty, wyścigi taczek, bitwa na balony z wodą, łowienie rybek (dla najmłodszych), rzucanie 
lassem, przenoszenie wody gąbkami, gra terenowa + nauka Tańca tematycznego  + zabawa z chustą 
animacyjną 
– atrakcje: 

- zwiedzanie Zagrody Edukacyjnej ARDENA, gdzie mieszkają: owieczki, króliczki, lama, krowa, alpaki i wiele 
innych zwierzaków 

- szkolenie ABC Jeździectwa 

- przejażdżki na kucyku 

– dodatkowo: 

- głośnik bluetooth 

- czajnik elektrycznyj i woda do gotowania 5l 

- ognisko (zapewniamy drewno do rozpalenia oraz kijki do smażenia kiełbasek) i/lub grill (węgiel oraz sprzęt 
grillowy) (jedzenie oraz napoje we własnym zakresie!) 

- worki na śmieci (sprzątanie oraz zabieranie śmieci po imprezie pozostaje po stronie rodziców-
organizatorów imprezy). 

– cena: 1000 zł 

- do 12 dzieci (od 3 lat) + solenizant, każde kolejne dziecko +40 zł 

- do 10 dorosłych (w tym rodzice solenizanta), każdy kolejny dorosły +20 zł 

 

3. Pakiet PREMIUM (w weekendy w godz. 15:00-19:00) 

– czas: 4 godziny pobytu na terenie Stajni Ardena 

– animacja: 4 godziny pod opieką profesjonalnego animatora, który poprowadzi całą imprezę i sprawi, że 
wszystkie aktywności będą świetnie zaplanowane i zorganizowane 

– miejsce na organizacje imprezy: zadaszona wiata i/lub zadaszone ławostoły (3 szt.) 

– wybór tematyki: kowboje lub indianie lub piraci - na czas zabawy dzieci otrzymają tematyczne elementy 
strojów i/lub rekwizyty 

– 5 gier i zabaw tematycznych do wyboru: tor przeszkód ze ścieżką sensoryczną, strzelanie z łuku, 
strzelanie z pistoletów na wodę, poszukiwanie złota, poszukiwanie skarbu, przeciąganie liny, rzuty w puszki, 
indiańskie narty, wyścigi taczek, bitwa na balony z wodą, łowienie rybek (dla najmłodszych), rzucanie 
lassem, przenoszenie wody gąbkami, gra terenowa + nauka Tańca tematycznego  + zabawa z chustą 
animacyjną + zabawa z tunelem animacyjnym 
– atrakcje: 

- zwiedzanie Zagrody Edukacyjnej ARDENA, gdzie mieszkają: owieczki, króliczki, lama, krowa, alpaki i wiele 
innych zwierzaków 

- lekcja „Jak wygląda życie w stajni?” 

- szkolenie ABC Jeździectwa 

- przejażdżki na kucyku 
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– dodatkowo: 

- głośnik bluetooth 

- czajnik elektrycznyj i woda do gotowania 5l 

- ognisko (zapewniamy drewno do rozpalenia oraz kijki do smażenia kiełbasek) i/lub grill (węgiel oraz sprzęt 
grillowy) (jedzenie oraz napoje we własnym zakresie!) 

- worki na śmieci (sprzątanie oraz zabieranie śmieci po imprezie pozostaje po stronie rodziców-
organizatorów imprezy). 

– cena: 1200 zł 

- do 12 dzieci (od 3 lat) + solenizant, każde kolejne dziecko +45 zł 

- do 10 dorosłych (w tym rodzice solenizanta), każdy kolejny dorosły +20 zł 

 

Za DODATKOWĄ opłatą: 

- pokaz końskich sztuczek +200 zł 
- artystyczne malowanie twarzy (tematyczne wzory dostępne będą u animatora) +150 zł 
- brokatowe tatuaże tematyczne +150 zł 
- modelowanie (skręcanie) balonów (do wyboru miecz lub samolot lub kotek/piesek – 1-2 szt. dla każdego 
dziecka) +150 zł   
- zamykanie dziecka w bańce mydlanej XXL +100 zł 
- bańki mydlane (wiaderka, płyn, kijki) +100 zł 
- bańki mydlane (maszyna do baniek + płyn) na zakończenie imprezy +100 zł 
 
NOWOŚĆ! Nasi animatorzy mogą poprowadzić Państwa urodzinki także w języku ukraińskim! 

UWAGA! 

Rezerwacja odbywa w dwóch krokach: 

1. Telefonicznie (w celu sprawdzenia wolnych terminów) pod nr: 531 352 261 (po godz. 15:00 lub 

wiadomość z dopiskiem „Zapytanie o URODZINY w Stajni Ardena”) 

2. Wypełnienie (podpisanie) i wysłanie Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: 

imprezy.arttime@gmail.com 

Posiadamy tematyczne ZAPROSZENIA na urodziny dla chłopców i dziewczynek. 

Jedzenie oraz napoje we własnym zakresie! 

Nie pobieramy zaliczki! Płatność gotówką po imprezie. 

Miejsce imprezy (wiata lub zadaszone stoliki) będzie dostępne dla Państwa 20 min przed rozpoczęciem 
imprezy oraz maksymalnie 15 min po jej zakończeniu. 

W miejscu organizacji imprezy urodzinowej znajduje się TOI TOI oraz pojemnik z wodą do mycia rąk + 
mydło. 

Zabawy i sprawności dobrane będą do wieku uczestników i dopasowane do pogody. W razie złych 
warunków atmosferycznych (silnego deszczu i wiatru lub burzy) uniemożliwiających realizację wybranych 
przez Państwa atrakcji i/lub kontynuacje organizacji imprezy na świeżym powietrzu zaoferujemy dla 
Państwa gry, zabawy i warsztaty tematyczne (do wyboru - malarskie, ceramiczne, tworzenie biżuterii 
indiańskiej i łapaczów snów, kolorowe warkoczyki, robienie totemów oraz inne), które odbywać się będą w 
Stodole - pracowni artystycznej Stajni Ardena. W Stodole znajdują się 2 sale z ławostołami, kuchnia oraz 
toaleta. 

mailto:arttime.mandziuk@gmail.com
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Szczegóły i sugestię dotyczące przebiegu imprezy można omówić przed urodzinami z animatorem. 
Przerwy na jedzenie i picie ustalane są z animatorem. 

Dzieci powinne pozostawać w grupie z animatorem przez cały czas trwania imprezy. Dzieci, które nie biorą 
udziału w zabawie pozostają pod opieką i nadzorem osób dorosłych (rodziców lub rodziców-organizatorów 
imprezy). 

Na terenie Stajni Ardena ze względu na dobro mieszkających zwierząt obowiązuje całkowity zakaz zabawy 
w rozbijanie piniaty oraz używanie petard i fajerwerków! 

Sprzątanie oraz zabieranie śmieci po imprezie pozostaje po stronie rodziców-organizatorów imprezy. 

 


