
Przyjęcia odbywają się codziennie, 
w tygodniu zazwyczaj w godzinach popołudniowych, 
w sobotę oraz niedzielę przez cały dzień.

Urodziny są prowadzone w ogrzewanej, przestronnej hali 
tenisowej i/lub w salach zabaw w budynku klubowym i/lub 
przy dobrej pogodzie na świeżym powietrzu na naszym 
przestronnym i bogato wyposażonym placu zabaw.

Nasz adres: Poznań, ul. Kotowo 62. 
Kortowo usytuowane jest między A2, a ul.Głogowską; 
zjazd z autostrady na Węźle Komornickim, kierunek 
Poznań, zjazd na Luboń. Jadąc ulicą Głogowską od strony 
miasta także należy kierować się na Luboń. 
Kortowo mieści się na pograniczu Poznania i Lubonia.

 

KIEDY?

GDZIE?
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Każde dziecko 
z niecierpliwością czeka na urodziny 

i marzy o tym, aby ten dzień był 
niezwykły. Jeśli pragniecie Państwo, 

aby Wasze dziecko przeżyło 
urodziny swoich marzeń

zapraszamy serdecznie 
na Kortowo:)

BAŚNIOWE
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Bezpłatny ogrodzony parking. Łatwy dojazd A2 lub 
ulicą Głogowską. Rodziców/opiekunów zapraszamy 
do naszej restauracji/kawiarni z letnim ogródkiem gdzie 
można np. wypić kawę lub mieszankę herbat Richmont, 
zjeść coś słodkiego lub konkretnego oraz skorzystać 
z WI-FI / TV. 
Przykładowe ceny: 
kawa 
herbata
litr wody 
litr soku  
blaszka domowego murzynka /10-12 porcji/
półmisek kruchych ciasteczek
półmisek rogalików własnego wypieku
faworki / mini-pączusie
półmisek owoców sezonowych

W cenie urodzin zapewniamy:
scenariusz dostosowany do indywidulanego charakteru 
i preferencji jubilata oraz jego gości, 
opiekę i animację wykwalifikowanych osób, 
drukowane i mailowe zaproszenia, 
chrupadła do jedzenia oraz picie w trakcie spotkania, 
halę sportowo-tenisową (jeżeli scenariusz przewiduje), 
osobną salę urodzinową, szatnie dla dzieci, sprzet sportowy, 
materiały techniczne / plastyczne / specjalistyczne / dydak-
tyczne zgodnie z wybranym scenariuszem, 
bogato wyposażony plac zabaw.

STREFA RODZICA

CO ZAPEWNIAMY?

7-11 zł
8,50 zł
6,50 zł
12 zł
40 zł
20 zł
30 zł
25 zł
25 zł

BAŚNIOWE



OSOBY PROWADZACE 

Tort urodzinowy 

Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, cena uzależniona 
od wagi i kształtu. Współpracujemy z cukiernią Krzyżański
z Lubonia. Cena zamawianego u nas tortu jest taka sama 
jak w cukierni. Oferujemy ogromny wybór wzorów dziecię-
cych tortów. Gdyby jednak Państwo zdecydowali się na inną 
cukiernię, pobieramy opłatę za serwis 15 zł. 
W tym przypadku, ze względu na serwis produktów niezna-
nego nam pochodzenia uprzejmie prosimy o ksero dowodu 
zakupu potwierdzającego datę oraz miejsce nabycia tortu, 
celem archiwizacji.

Lunch 

Za dodatkową opłatą w cenie 10 zł/dziecko. 
wszystkie dzieci otrzymują jeden z zestawów:

Imprezy prowadzone są przez osoby posiadające bogate 
doświadczenie w pracy z dziećmi, pasjonatów 
i specjalistów z danej dzieciny, potrafiących z humorem 
oraz ogromnym zaangażowaniem zabierać dzieci na 
urodzinowe „wyprawy” zgodnie z wybranym scenariuszem. 
Państwa dzieci, które korzystały w ostatnich latach 
z naszych usług: obozów / półkolonii / szkółek, 
niejednokrotnie miały już okazję ich poznać i polubić.

CO JEMY?

Menu II
kolorowe nitki
spaghetti z mięsem 
i sosem pomidorowym 

Menu I 
złota kurka
filet z piersi kurczaka 
z frytkami i marchewką 

Menu III
naleśniki siłacza
naleśniki z serkiem 
waniliowym lub dżemem                        
truskawkowym i sosem 
czekoladowym
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Pełne radości i sportowej animacji urodziny dla chłopców i dziewczynek. 
Orientacyjny wiek 4-12 lat.
W hali tenisowej: wspaniała wspólna sportowa zabawa na korcie. 
Gry i zabawy zgodnie z życzeniem jubilata: piłka nożna, unihokej, dwa ognie, gonitwa na trzy 
sposoby, boule i inne: chusta Klanzy, mini-olimpiada, przeciąganie liny, zabawy z liną, piłkami 
i rakietami,  autorskie gry i zabawy pań animatorek. Na życzenie - super atrakcja - Laser Tagi! 
W salce zabaw: kalambury/konkursy/karaoke.
Dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popcorn+woda, woda z sokiem 
malinowym.Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie. 

Pełne radości i sportowej animacji urodziny dla chłopców i dziewczynek. 
Orientacyjny wiek 4-8 lat.
Skoki na kolorowym dmuchańcu Puppy.
W hali tenisowej: wspólna sportowa zabawa na korcie. Gry i zabawy zgodnie 
z życzeniem jubilata: piłka nożna, unihokej, dwa ognie, gonitwa na trzy sposoby, boule, 
chusta Klanzy, mini-olimpiada, przeciąganie liny, zabawy z liną, zabawy z piłkami 
i rakietami, autorskie gry i zabawy pań animatorek.
W salce zabaw: kalambury/konkursy/karaoke.  
Dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popcorn+woda, woda z sokiem 
malinowym. Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie.

Kulinarna zabawa zakończona wspaniałą ucztą. 
W club&restaurant Kortowo: absolutnie nie tylko dla dziewczynek! Orientacyjny wiek 6-12 lat. 
W naszej restauracji w czapach i fartuchach kucharskich dzierżąc wałki 
w dłoniach dzieci wspólnie robią pizzę/w okresie świątecznym pierniczki
+bożonarodzeniowe ozdoby.
W salce zabaw: kulinarne zagadki, konkursy, karaoke, kalambury.
Cenne porady i sztuczki do zastosowania w domu na codzień i od święta.
Własnoręcznie przygotowane smakołyki zjadane są na miejscu lub zabierane ze sobą.
W hali tenisowej: 1 h wspaniałej wspólnej sportowej zabawy na korcie lub placu zabaw.
Na życzenie - super atrakcja - Laser Tagi!
Dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popcorn+woda, woda z sokiem 
malinowym. Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie.

w salce zabaw: czarująca zabawa dla małych księzniczek i wróżek. Orientacyjny wiek 4-10 lat.
Tworzenie koron księżniczek/masek karnawałowych/różdzek wróżek, fantazyjne malowanie 
twarzy i/lub paznokci, kolorowe koraliki i tęczowe warkoczyki, zabawy typu: która księzniczka 
jest prawdziwa, czy potrafisz pocałowac żabę?, bajkowe quizy, zabawy i kalambury, karaoke.
W hali tenisowej: 1 h wspaniałej wspólnej sportowej zabawy na korcie lub placu zabaw.
Dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popkorn+woda, woda z sokiem 
malinowym. Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie.

KULINARNE

BAŚNIOWE

SPORTOWE

SPORTOWE+

SCENARIUSZE

SPORTOWE

SPORTOWE+

KULINARNE

Wszystkie urodziny trwają 2,5 godziny.
Szczegółowy program każdych urodzinek jest na bieżąco 
dostosowywany do warunków atmosferycznych oraz wieku, 
możliwości i kondycji uczestników – najważniejsze jest dla nas 
bezpieczeństwo i zadowolenie uczestników spotkania!
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Dla chłopców i dziewczynek. Orientacyjny wiek 6-12 lat.
W salce zabaw: masa niecodziennej zabawy, kreacji, humoru i własnoręcznych dzieł 
do zabrania na pamiątkę. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań niezwykłych problemów,  
Mali Twórcy w akcji! Coś z niczego, czyli jak przy pomocy codziennych przedmiotów 
zrobić niecodzienne konstrukcje. Buszowanie w klockach Lego.
W hali tenisowej: 1 h wspaniałej wspólnej sportowej zabawy na korcie lub placu zabaw.
Na życzenie - super atrakcja - Laser Tagi.
Dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popcorn+woda, woda z sokiem 
malinowym. Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie.

Dla chłopców i dziewczynek. Orientacyjny wiek 6-12 lat. 
W salce zabaw: podstawy kuglarstwa: żonglowanie chustami, kręcenie talerzami (nie 
kuchennymi ;), chodzenie na szczudełkach, wspaniała zabawa z magiczną chustą 
Klanzy, autorskie gry i zabawy. Malowanie twarzy, balonikowe zwierzątka, kalambury i 
zagadki, karaoke.
W hali tenisowej: 1 h wspaniałej wspólnej sportowej zabawy na korcie lub placu zabaw.
Na życzenie - super atrakcja - Laser Tagi
Dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popcorn+woda, woda z sokiem 
malinowym. Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie.

Zawadiacka zabawa, absolutnie nie tylko dla chłopców! Orientacyjny wiek 4-10 lat.
W hali tenisowej: odnajdywanie i odczytywanie mapy, wyścig po skarb piratów, 
gry i zabawy zespołowe „na morzu i lądzie”.
W salce zabaw: pirackie ciekawostki, quizy i kalambury prosto z wyspy skarbów, 
tworzenie mieczy z balonów. Na życzenie - super atrakcja - Laser Tagi!
Dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popcorn+woda, woda z sokiem 
malinowym. Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie.

Pełna emocji i wyzwań zabawa dla chłopców i dziewczynek. Orientacyjny wiek 7-14 lat.
W hali tenisowej: malujemy bojowo twarze, zaprawa bojowa, kompasy, krzesiwo, 
strzelanie do tarczy z łuków sportowych oraz łuków Apacza, super atrakcja -  Laser Tagi 
czyli paintball laserowy, zespołowe boje piłki nożnej, unihokeja, dwa ognie i inne.
W salce zabaw: dla wszystkich chrupadła typu: chrupki, paluszki, chipsy, popcorn
+woda, woda z sokiem malinowym. Tort urodzinowy/lunch/owoce na życzenie.

.

KREATYWNE

ZAWADIACKIE

CYRKOWE

KREATYWNE

CYRKOWE

MILITARNE

ZAWADIACKIE

 
Większość scenariuszy można 

modyfikować i łączyć, zgodnie 

z preferencjami jubilata np. 

w sportowo-cyrkowy, 

zawadiacko-sportowy itp.

MILITARNE

MIXUJEMY!
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Zapraszamy serdecznie!

SCENARIUSZ KOSZT URODZIN

450 zł

450 zł + 50 zł zamek

500 zł

460 zł

450 zł

450 zł + 50 zł zamek

450 zł + 50 zł zamek

550 zł + 50 zł zamek

ILOŚĆ OSÓB  

12+JUBILAT

12+JUBILAT

12+JUBILAT

12+JUBILAT

12+JUBILAT

12+JUBILAT

12+JUBILAT

12+JUBILAT

DODATKOWE OSOBY

10 zł

10 zł

25 zł

15 zł

10zł

10 zł

10 zł

do uzgodnienia

SPORTOWO

SPORTOWO +

KULINARNE

BAŚNIOWE

KREATYWNE

CYRKOWE

ZAWADIACKIE

MILITARNE

Informacje oraz rezerwacje: 
urodziny@kortowo.com.pl
tel. 509 711 278
      602 136 105
      61 899 10 20 
      www.kortowodzieci.pl

Prosimy o zarezerwowanie terminu 
z wyprzedzeniem; najpóźniej tydzień 
przed planowanym przyjęciem.
Prosimy o podanie nazwy scenariusza, 
orientacyjnego wieku i liczby 
zapraszanych osób.

50 zł

ILE TO KOSZTUJE?

URODZINY DLA

CZŁONKÓW AKADEMII

TENISOWEJ KORTOWO 

ZA URODZINY W DNIACH

PON-CZWRABAT

RABAT

   PREZENT 

OD KORTOWA

1 JUBILAT

   GRATIS!

BAŚNIOWE

REKOMENDOWANY DODATKOWY ANIMATOR 
dla grup powyżej 15 osób lub dla dzieci w wieku 
4-7 lat , koszt 100 zł, ewentualnie aktywna 
pomoc jednego z rodziców np. podczas 
przejścia na halę, przy ubieraniu kurtek itp. 

DODATKOWA ATRAKCJA!
Dla dzieci w wieku 4-8 lat    
Skoki na kolorowym 
dmuchańcu Puppy


