
Oferta urodzinowa

Nie tylko dla dzieci! www.saltos.pl



Twoje dziecko kocha ruch? Cały czas biega, bryka 

i przebiera nogami? Ciekawe po kim to ma? A może Tobie 

urodziny nie kojarzą się z siedzeniem za stołem? Jeśli tak, 

to mamy coś dla Ciebie: urodziny w parku trampolin!

Urodziny w SALTOSie to połączenie gier i zabaw z trenerem, oraz 

swobodnego skakania i szaleństwa z Twoimi gośćmi. Proporcje 

zależą od Ciebie.
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Cześć!



SALTOS powstał z naszej miłości do skakania 

i ruchu w ogóle.

I jeszcze dlatego, że widzimy po sobie, że trampoliny to taki 

rodzaj aktywności, który jest dostępny dla każdego – małego 

i dużego, chudego i grubego, a nie tylko dla wymiataczy i spor-

towców.

Mamy niemal 1600 m2 trampolin: kwadratowe i  sześciokątne, 

zakończone basenem z gąbkami i koszami do wsadów. Jest 

trampolina sportowa, ścieżki akrobatyczne i half pipe. Można 

się wyszaleć.
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Park trampolin



Plan urodzin

1. Przywitanie Jubilata i gości (10 min)

 – Składanie życzeń Jubilatowi

 – Sprawdzenie zgód od rodziców

 – Rozdanie skarpetek

 – Film instruktażowy oraz zasady 

poruszania się na trampolinach 

2. Zabawa na trampolinach (90 min)

 – Rozgrzewka

 – Animacje

 – Przerwy na wodę

 – Nauka podstaw akrobatyki 

3. Powrót do salki urodzinowej (20 min)

 – Tort i zakończenie imprezy
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Cena obejmuje:

 

   

 

 

 

  

Czas trwania: 2 godziny

pon.-czw.: 529 zł
pt.-nd.: 629 zł

 

 

Oferta i cennik
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–  2 godziny zabawy,

–  opiekę i animacje prowadzone przez

     trenerkę / trenera, 

–  klimatyzowaną salkę urodzinową

     dostępną również dla rodziców

–  wodę niegazowaną bez limitu

–  SALTOSOWE zaproszenia dla gości 

     w wersji papierowej lub elektronicznej

 – zastawę urodzinową dla uczestników

–  prezent dla solenizanta

–  upominek dla uczestników



 

   

 

 

 

  

 

 

Dodatkowo płatne: 
U

ro
d

zin
y

Pakiet przekąsek: 

150 zł/10 osób 
75 zł/5 osób

* Pakiet przekąsek zawiera: wafelki, żelki, popcorn, ciasteczka etc. oraz soki.
* Zakup przekąsek nie jest obligatoryjny. Można przynieść swoje przekąski.
* Tort organizator zapewnia we własnym zakresie.

Dodatkowy trener dla grup powyżej 15 osób - 59 zł (opcja wymagana).

Dodatkowy solenizant - 33 zł (opcja wymagana).

Skarpety dla uczestników - 7 zł/para.
*Skarpety są wymagane. Można je zakupić w recepcji lub przynieść swoje.

Dodatkowa zastawa dla rodziców - 3 zł/5 kompletów.

Kawa i herbata dla rodziców - 5 zł/napój.

–  2 godziny zabawy,

–  opiekę i animacje prowadzone przez

     trenerkę / trenera, 

–  klimatyzowaną salkę urodzinową

     dostępną również dla rodziców

–  wodę niegazowaną bez limitu

–  SALTOSOWE zaproszenia dla gości 

     w wersji papierowej lub elektronicznej

 – zastawę urodzinową dla uczestników

–  prezent dla solenizanta

–  upominek dla uczestników



Co teraz?

1. Zadzwoń lub napisz

Zarezerwuj wybrany termin

SALTOS Srebrzyńska
ul. Srebrzyńska 2/4

+48 789 186 992

srebrzyńska@saltos.pl

2. Wpłać zaliczkę

W ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji zapłać zalicz-

kę 200 zł (przelewem lub osobiście w recepcji). Resztę 

dopłacisz w dniu imprezy. 

3. Zaproś gości

Dostaniesz od nas fajne zaproszenia – papierowe 

lub elektroniczne – jakie wolisz :)

Każdy rodzic musi zarejestrować swoje dziecko poprzez
NOWY formularz internetowy www.saltos.pl/rezerwuj.  

  
4.

 

Widzimy się na urodzinach!
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9:00–11:00

14:00–16:00

19:00–21:00

11:30–13:30

16:30–18:30

Urodziny robimy w takich godzinach:



Łódzkie parki trampolin      www.saltos.pl


