Oferta spersonalizowanych urodzin
w Ośrodku Koparka
2018

Urodziny organizowane w Ośrodku Koparka są spersonalizowane, czyli dostosowane
do potrzeb i zainteresowań konkretnego dziecka.
W trakcie tworzenia szczegółowej oferty konsultujemy wszelkie pomysły z rodzicami,
ponieważ tworzymy program wydarzenia na podstawie tego, co ich dziecko lubi, czego nie
lubi, czym się interesuje. Bierzemy pod uwagę wszystkie wskazówki, tak aby jubilat przeżył
niezapomniane urodziny!
Zajęcia z alpakami są stałym punktem w planie urodzin; dodatkowo staramy się,
aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na dworze – organizujemy dla nich przeróżne zabawy
(np. podchody, robienie eksperymentów) oraz atrakcje (np. ognisko).
Ostateczny koszt organizacji urodzin w Ośrodku jest ustalany po kontakcie
z rodzicami. Cena zależy od ilości gości, czasu trwania urodzin i tego, co jest w programie.
Znaczenie ma również to, czy jest zapotrzebowanie na poczęstunek, stworzenie „Kącika dla
maluchów” (poniżej 4. roku życia) czy dekorację otoczenia.
Wariant I - 600 zł – 900 zł
Ilość gości: do 7
Czas trwania: 2 godziny
1 animator
Bez przekąsek z naszej strony.
Wariant II – 1 000 zł – 1 600 zł
Ilość gości: 8 – 14
Czas trwania: 3 godziny
1-2 animatorów
Możliwe przekąski z naszej strony (np. pokrojone owoce i warzywa, koreczki, małe kanapki).
Wariant III – 1 600 – 2 500 zł
Ilość gości: 15 – 26
Czas trwania: 3 – 4 godziny

2 - 3 animatorów + Goście Specjalni (np. animator cyrkowy, magik, plastyk, muzyk)
Możliwe przekąski z naszej strony (np. pokrojone owoce i warzywa, koreczki, małe kanapki).
W tym wariancie proponujemy dodatkowe atrakcje. Dysponujemy sprawdzoną bazą osób:
animator cyrkowy – nauka żonglowania, magik, profesjonalne eksperymenty chemiczne
i fizyczne, warsztaty LEGO, nauka programowania, zajęcia z gliną, warsztaty survivalu,
kulinarne, muzyczne.
W prezencie od Ośrodka jubilat otrzymuje voucher na spacer z alpakami dla całej rodziny do
zrealizowania po urodzinach.
Wariant IV 400 – 600 zł
Jeśli chcieliby Państwo zaprosić alpaki do siebie na urodziny dziecka, a nie organizować ich w
Ośrodku Koparka – istnieje taka możliwość.
Możemy iść na spacer (starsze dzieci) albo przeprowadzić warsztat, dotyczący tych
sympatycznych zwierząt w ogródku lub w parku.
Pula aktywności / propozycji / zajęć do wyboru:
-

zajęcia z alpakami (karmienie, głaskanie, przytulanie, czesanie, chodzenie na smyczy w zależności od wieku; albo po naszej działce albo po okolicy ośrodka),

-

praca plastyczna z wełną alpaki (prace zabierają dzieci do domu),

-

eksperymenty (np. wulkan)

-

zabawy zręcznościowe,

-

zabawy z Chustą Klanzy,

-

gry rozwijające współpracę,

-

podchody,

-

zabawy sensoryczne (np. domowa ciastolina, ciecz nienewtonowska),

-

tor przeszkód,

-

prace z modeliną (dzieci zabierają utwardzone prace do domu),

-

kulinaria (np. ozdabianie ciastek)

-

quiz o jubilacie / jubilatce,

-

wspólne przygotowanie prezentu - rysunku,

-

niesztampowe zajęcia plastyczne,

-

ognisko z kiełbaskami,

-

grill,

-

oraz wszelkie inne zajęcia, które Państwo nam zasugerują znając świetnie swoje
dziecko J

Kontakt:
Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży KOPARKA
adres: ul. Strzygłowska 61, 04 – 872 Warszawa
tel. 664 855 725
mail: recepcja@osrodek-koparka.pl
strona: www.osrodek-koparka.pl

Często zadawane pytania:

1. Jak wyglądają urodziny, kiedy jest ładna pogoda, a jak, kiedy jest zimno
i brzydko?
Kiedy jest idealna pogoda całe urodziny odbywają się na dworze, ale zawsze mamy
„plan B” i możliwość przeprowadzenia zajęć w budynku. Generalnie preferujemy jak
najwięcej zabaw na dworze i nie boimy się złej pogody. W sezonie wiosennym
i jesiennym mile widziane jest dopisanie na zaproszeniach prośby o odpowiednio ciepłe
i wygodne ubranie. Ponadto, na naszych urodzinach dzieci nieraz się brudzą, na
przykład podczas eksperymentów i działań plastycznych.
2. Czy trzeba przynosić własne sztućce, kubki, talerzyki, serwetki?
Nie ma takiej potrzeby, wszystko mamy.
3. Czy możemy przynieść własne przekąski?
Tak. My również możemy przygotować przekąski, wówczas cena urodzin wzrasta.

4. Jakie przekąski oferujecie?
Zależy nam, żeby przekąski były zdrowe. Oferujemy małe, kolorowe kanapeczki
z szynką, serem, warzywami; kolorowe koreczki w wersji słonej albo słodkiej;
warzywa, owoce, chrupki kukurydziane, słone paluszki.
Ponadto możemy zorganizować dodatkowe zajęcia, podczas których, dzieci będą
ozdabiać ciastka (polewą/lukrem, bakaliami) i oczywiście je zjeść lub zabrać do domu
J
5. Czy można sobie u Państwa zrobić kawę/herbatę?
Mamy kuchnię, w której do dyspozycji rodziców są: czajnik, ekspres, kawa, herbata,
cukier, porcelanowe kubki i talerzyki, szklanki, sztućce. Są też jednorazowe naczynia
i serwetki.

6. Co proponują Państwo dorosłym na czas urodzin dzieci?
Przy ilości dorosłych poniżej 10 osób można komfortowo spędzić czas w jednym
z pomieszczeń, gdzie przygotujemy stolik i krzesła, można przynieść własne przekąski.
Można również zostawić dzieci i udać się na spacer do pobliskiej kawiarni, np.
„Lollipop Caffe” (ul. Przewodowa 23), „Meryk” (ul. Patriotów 125), „Mytlewski” (ul.
Trakt Lubelski 155).
7. Czy mogą Państwo zadbać o dekoracje?
Dekorujemy salę i ogród balonami i girlandami. Mamy kolorowe talerzyki, kubeczki,
sztućce, słomki i serwetki, które z pewnością przypadną dzieciom do gustu. Rysujemy
też po chodniku kolorową kredą ( i my, i dzieci).
8. Co mogą Państwo zaproponować maluchom (w wieku poniżej 4 lat), które wolą
być przy rodzicach?
Jeśli jest taka wcześniejsza prośba, przygotowujemy „Kącik Malucha”. Mamy materac,
stolik i niskie krzesełka, kredki i kolorowanki, domową ciastolinę.

9. Co dzieci robią z alpakami?
Głaszczą, przytulają, karmią marchewkami i prowadzą na smyczy. Poznają
podstawowe informacje o zwierzętach. Starsze dzieci mogą przejść z alpakami tor
przeszkód. Na koniec zajęć wykonują pracę plastyczną: wyklejają wełną alpak obrys
zwierzęcia na kartce. Gotowe prace dzieci zabierają do domu.
10. Czy alpaki mają mogą być niebezpieczne dla dzieci?
Na wstępie zajęć opiekun opowiada dzieciom o podstawowych zasadach zachowania
przy zwierzętach, o tym co alpaki lubią, a czego nie. Nasze alpaki pochodzą
z hodowli, gdzie zostały poddane odczulaniu i wykazują się dużą cierpliwością wobec
dzieci. Są to bardzo spokojne zwierzęta - pracujemy z nimi w ramach zajęć
z alpakoterapii – indywidualnych i grupowych (w przedszkolach/szkołach).

