
Jesteśmy ekspertami!
Ekspertami w urodzinach z pomysłem!
Przygotujmy wspólnie wyjątkowe
Święto Twojego dziecka! 

innowacyjne i interaktywne 
Centrum Mądrej Zabawy



kim jesteśmy
,,Mamo! 

to były najlepsze urodziny 
w moim życiu"

Leon, do mamy Kai
 Blog Moi-Mili.pl 

,,Urodziny Zosi były fantastyczne,
dzieci się wybawiły... do ostatniej

minuty. Wszyscy rodzice pod
wrażeniem miejsca, organizacji i

obsługi. Wszystko wyszło idealnie"

Kasia, mama Zosi 

,,Słyszałam wiele pochwał od moich
gości na wasz temat, w tym także na

temat pań animatorek, które były
bardzo zaangażowane i miały bardzo

dobre podejście do dzieci."

Maria, mama Klary

Zabieramy Dzieci 
w podróż na małą
planetę wielkich
odkrywców! 
Świata
nieograniczonej
wyobraźni,
kosmicznych
przygód i
pozytywnych emocji.
Dzięki wyjątkowym
atrakcjom
obudzimy w Twoim
dziecku kreatywność,
głód wiedzy
i z dolności twórcze,
zapewniając przy tym
świetną zabawę.

przeczytaj relacje

https://moi-mili.pl/urodziny-w-smart-kids-planet/


Naszą misją jest szerzenie mądrej zabawy! 
Dzieki czemu zabawa urodzinowa będzie także
wartościowo spędzonym czasem!

Dzięki czemu każdy z urodzinowych gości z łatwością
dotrze na miejsce i będzie zachwycony okolicą 

Dzięki czemu rodzice znajdą chwilę na odpoczynek i
rozmowy w swoim gronie.

Mieścimy się w samym centrum Warszawy w
prestiżowej przestrzeni Fabryki Norblina!

Dlaczego warto zorganizować
urodziny właśnie u nas?

a teraz
zorganizuj
urodziny w
6 krokach.. 

Zajmiemy się wszystkim! Nasi smart
animatorzy zadbają, by urodzinowi goście
świetnie się bawili! 

Urodziny w wyjątkowej przestrzeni fantastycznej
zabawy w Fabryce Norblina? Brzmi jak marzenie!
Smart Kids Planet istnieje po to, by wcielać w
życie nawet najbardziej nietypowe pomysły.



Smart +
Smart urodziny + animacje + warsztat

Smart
Smart urodziny + animacje 

Smart premium
Smart urodziny + animacje + warsztat

premium 

W ramach pakietu oferujemy:

• Barwną salę urodzinową na wyłączność 
• Smart animacje
• Zabawę na 9 strefach 
• Kolorową i papierową zastawę
• Opiekę wykwalifikowanego animatora 
• Poczęstunek podstawowy do wyboru
spośród trzech proponowanych pakietów
• Smart upominek dla jubilata

Czas trwania urodzin: 2h

Wybierz pakiet

Minimalna liczba osób: 10, w przypadku wyboru urodzin z awatarem minimalna liczba osób- 20 
(w przypadku mniejszej liczby dopłata 500 zł za drugą salkę)  

Cena pakietu: 
 pon-pt: 89 zł / sob-nd: 109 zł

Cena pakietu: 
 pon-pt: 99 zł / sob-nd: 125 zł

W ramach pakietu oferujemy:

• Barwną salę urodzinową na wyłączność
• Smart animacje
• Zabawę na 9 strefach 
• Warsztaty z animatorem 
• Kolorową i papierową zastawę
• Opiekę wykwalifikowanego animatora 
• Poczęstunek podstawowy do wyboru
spośród trzech proponowanych pakietów
• Smart upominek dla jubilata
 
Czas trwania urodzin: 2h

Cena pakietu: 
 pon-pt: 119 zł / sob-nd: 139 zł

W ramach pakietu oferujemy:

• Barwną salę urodzinową na wyłączność 
• Smart animacje
• Zabawę na 9 strefach
• Warsztaty premium z animatorem
• Kolorową i papierową zastawę
• Opiekę wykwalifikowanego animatora 
• Poczęstunek podstawowy do wyboru
spośród trzech proponowanych pakietów
• Smart upominek dla jubilata

Czas trwania urodzin: 2h 

Krok 1: Przygotowaliśmy specjalne pakiety, aby ułatwić wybór i
doposać się najlepiej do Twoich potrzeb. 



Salka kosmiczna Salka sportowa
do 15 osób 

Salka morska
do 15 osób 

Salka kulinarna
do 15 osób 

Salka leśna
do 15 osób 

Wybierz salkę, w której chcesz zorganizować przyjęcieKrok 2:

Salka kosmiczna
do 15 osób  

Nasze nowe salki, to jeszcze więcej pozytywnej energii i miejsca na niezpomniane przyjęcie!

16-20 osób - opłata 500 zł 
powyżej 20 osób druga salka w cenie

W przypadku większej liczby uczestników
istnieje możliwość połączenia salek. 



Spojrzymy w gwiazdy i odgadniemy ich tajemnice! Przejdziemy
szkolenie na zawodowego astronautę, wystrzeliły w kosmos rakietę, a
na koniec spróbujemy zamknąć galaktykę w słoiku. Jedno jest pewne
- na pewno nie będziemy się nudzić!

Czas na polimerowy zawrót głowy! Zamierzamy wspólnie stworzyć coś
co uwielbiają wszystkie dzieci - kolorowego slima! Wybierzemy jego
barwę, zapach, niesamowite dodatki i nieco poeksperymentujemy, aby
nadać mu idealną konsystencję! Przy okazji spojrzymy na glutki okiem
naukowców i dowiemy się czym są polimery!

Jeśli wybrałeś pakiet                  lub                                   koniecznie zapoznaj się z naszymi atrakcjami! Na warsztatach
urodzinowych w Smart Kids Planet rozwijamy kreatywność naszych maluchów, którzy jak nigdy dotąd mają szansę na
doświadczenie w jedynej w swoim rodzaju, smart formule. 

Czas otworzyć laboratorium małego chemika i stworzyć coś
wyjątkowego - ekologiczne kule do kąpieli! Sami zdecydujemy
jaki będa miały kolor, zapach oraz jakie dodatki się w nich
znajdą. Zdobyta wiedza umożliwi najmłodszym kontynuowanie
tej chemicznej zabawy w domu! 

 Warsztaty kosmiczne

Slime

Nie kupuj - wykonaj samodzielnie! Podczas warsztatów
zaprezentujemy jak za pomocą flamastrów i kredek stworzyć
niepowtarzalne dzieło sztuki na plecaku - worku, który później
zabierzemy ze sobą do domu! 

Smart + Smart premium 

Kule do kąpieli

Eko plecaki

Krok 3: Wybierz warsztaty i atrakcje 



Eksperymenty

Kulinarne

Spotkanie z animowanym awatarem to niesamowita przygoda,
która na długo pozostanie w pamięci jubilata i jego gości!
Pszczółka, Rybka, Dinozaur lub Astronauta chętnie spotkają się
z dziećmi aby się z nimi pobawić, pograć w edukacyjne gry i
przede wszystkim - złożyć jubilatowi spersonalizowane
życzenia! 

 

Niezapomniane urodziny? To z pewnością te z eksperymentami!
Emocje sięgną zenitu, gdy nasz Szalony Naukowiec
przeprowadzi wybuchowe eksperymenty wspólnie z małymi
asystentami! Solidna dawka wiedzy, a także świetna zabawa -
gwarantowane! 

 

Każdy wie, że najlepsze imprezy odbywają się w kuchni ;) Tak
będzie i tym razem - jubilat oraz jego goście będą mogli wspólnie
przygotować smaczny i pożywny posiłek, doskonale się przy tym
bawiąc! Do wyboru ciasteczka, muffiny lub pizza - trudno się
zdecydować, prawda? 

 

Spotkanie z awatarem  

Krok 3:

Zobacz video

Wybierz warsztaty i atrakcje 
Smart premium 



Woda
sok jabłkowy/kompot
Chrupki kukurydziane
Domowe chipsy warzywne (burak,
marchew, cukinia, pietruszka)
Morele/jabłka/banany suszone
Owoce świeże sezonowe
Marchew słupki

Pakiet Zdrowy Pakiet Party

Woda
Sok jabłkowy/domowa Ice Tea
Chrupki kukurydziane
Ciastka kruche
Pianki Marshmallow
Cukierki/Żelki
Paluszki

Pakiet Mix

Woda
Sok jabłkowy/domowa Ice
Tea/kompot
Chrupki kukurydziane
Owoce świeże sezonowe
Ciastka kruche
Domowe chipsy warzywne (burak,
marchew, cukinia, pietruszka)
Paluszki

W ramach każdego pakietu oferujemy smart poczęstunek. Zapoznaj się z naszymi
propozycjami i wybierz coś dla siebie!  

Pamiętaj, że możesz przynieść własny tort. Mamy miejsce, aby
go bezpiecznie przechować dla Ciebie oraz chętnie go
zaserwujemy. Koszt obsługi to 50 zł.

Krok 4: Wybierz poczęstunek 



Girlanda papierowa "Happy birthday" 1 szt, - 13 zł
Girlandia foliowa pompowana powietrzem 1 szt. - 25 zł
Balon "Cyferka duża" pompowany helem 1 szt. - 55 zł
Balon "Cyferka mała" pompowana powietrzem - 8 zł
Talerzyk "Gwiazda" 6 szt. - 10 zł
Talerzyk "Delfin" 6 szt. - 12 zł
Talerzyk "Kaktus" 6 szt. - 11 zł
Talerzyk "piłka" 6 szt. - 11 zł
Talerzyk "Rakieta" 6 szt. - 12 zł
Serwetka "Gwiazda" 20 szt. - 17 zł
Serwetka "Królik" 20 szt. - 12 zł
Serwetka "piłka" 20 szt. - 12 zł
Serwetka "Muszelka" 20 szt. - 16 zł
Kubek "Srebrny" 6 szt. - 10 zł
Kubek "Różowy z piórami" 6 szt. - 10 zł
Kubek "Piłka" - 10 zł
Sztućce eco 6 szt. - 9 zł

Na przyjęciu urodzinowym nie może zabraknąć balonów! W naszej
ofercie znajdziesz nie tylko balony z helem w kształcie cyfr, ale także
ulubione postacie swojego dziecka! 

Spraw by urodziny Twojego dziecka były
jeszcze bardziej wyjątkowe i wybierz nasze
smart dodatki!

#1 Wystrój sali  

Krok 5: Wybierz dodatki

Ceny w sklepie

Wybierając
dekoracje u nas
kupujesz je z 15%

rabatem



#3 Poczęstunek dla rodziców 

Spraw by urodziny Twojego dziecka były jeszcze bardziej wyjątkowe i wybierz nasze smart dodatki!

Możliwość rezerwacji stolika dla rodziców Gości w części restauracyjnej
istnieje po wykupieniu wybranego pakietu powitalnego za minimalną kwotę 150 pln.

#2 Dodatkowy poczęstunek 
dla dzieci  

Krok 5: Wybierz dodatki

To nie lada gratka dla małych smart smakoszy! 
Nasz szef kuchni jest w stanie spełnić najciekawsze
marzenia małych gości! Koniecznie zapytaj o pełną
ofertę dodatkowych przekąsek!  

Przyjęcie urodzinowe to czas dobrej zabawy
nie tylko dla dzieci! Na każdego z dużych
gości czeka aromatyczna kawa i pyszne
przekąski. Do wyboru, do koloru!

#4 Zaproszenia 
Aby urodziny były jeszcze bardziej
wyjątkowe, przygotowaliśmy zestaw
barwnych zaproszeń urodzinowych,
którymi można obdarować
wszystkich gości! Możesz wybrać
zaproszenie nawiązujące do sali
urodzinowej! Koszt 3 zł / sztukę



Karolina Białecka
karolina.bialecka@smartkidsplanet.pl
tel. 727 778 693 (czynny w godzinach 9:00-16:00)

Smart Kids Planet sp. z o.o. sp. k.
Fabryka Norblina
ul. Żelazna 51/53
00-841 Warszawa

Kliknij i wypełnij formularz wstępnej rezerwacji

Teraz najważniejszy krok! Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością
doradzimy i dobierzemy najlepsze atrakcje dla Twojego Dziecka.
Najlepiej jak wypełnisz formularz, a my oddzwonimy już z konkretnymi
propozycjami:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zachęcam do kontaktu:

Krok 6: Skontaktuj się z nami

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

https://smartkidsplanet.pl/urodziny-rezerwacja/

