Oferta urodziny w Ośrodku Koparka – 2017
Nasze urodziny są spersonalizowane, czyli dopasowujemy je do potrzeb
i zainteresowań konkretnego dziecka. W trakcie tworzenia szczegółowej oferty potrzebujemy
porozmawiać z rodzicami na temat konkretnego dziecka. Co lubi, czego nie lubi, czym się
interesuje. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby te urodziny była naprawdę nie zapomniane.
Na pewno priorytetem są u nas zajęcia z alpakami i w miarę możliwości, jak najwięcej
czasu na dworze, podchody, eksperymenty, ognisko.
Przedstawione poniżej warianty mają charakter orientacyjny dlatego, że szczegółowa
oferta jest przygotowywania pod konkretne dziecko i jego zainteresowania. Dlatego koszt jest
ustalany po rozmowie z rodzicami. Ostateczna cena zależy też od ilości gości, czasu trwania
urodzin i tego, co jest w programie.
Wariant I - 300 zł – 600 zł
-

zajęcia z alpakami (karmienie, głaskanie, przytulanie, 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,

-

gry rozwijające współpracę,

-

ognisko z kiełbaskami,

Wariant II - 600 zł – 900 zł
-

zajęcia z alpakami (karmienie, głaskanie, przytulanie, 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),

-

zajęcia z alpakami,

-

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

-

zabawy sensoryczne (np. domowa ciastolina),

-

eksperymenty (np. wulkan),

-

tor przeszkód,

-

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

-

podchody,

-

zabawy zręcznościowe,

-

gry rozwijające współpracę,

-

warsztaty kulinarne,

-

quiz o jubilacie,

-

wspólne przygotowanie prezentu rysunku,

-

przygotowanie posiłków (np. koreczki, kanapeczki) – dla dzieci,

-

niesztampowe zajęcia plastyczne,

-

ognisko z kiełbaskami,

-

grill,

Wariant III - 900 – 1 300 zł
W tym wariancie można wybrać wszystko z wariantu II plus:
- dodatkowe atrakcje (dysponujemy sprawdzoną bazą osób: kuglarz – nauka żonglowania,
magik, profesjonalne eksperymenty chemiczne i fizyczne, warsztaty lego, nauka
programowania, zajęcia z gliną),
- przygotowanie posiłku dla dorosłych,
Wariant IV 300 – 500 zł
Jeśli chcieliby Państwo zaprosić alpaki do siebie na urodziny dziecka a nie robić je u nas to
też jest taka możliwość. Możemy iść na spacer (starsze dzieci) albo przeprowadzić warsztat
dotyczący tych sympatycznych zwierząt na miejscu.

Kontakt:
Anna Dąbrowska – koordynator urodzin w Ośrodku Koparka
e-mail: ania@osrodek-koparka.pl

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

