
URODZINKIURODZINKI
W SIODLEW SIODLE

 

CENNIKCENNIK

Stajnia Mirabell



Stajnia Mirabell

Melodia
P A K I E T  P O D S T A W O W Y

Wycieczkę tramwajem konnym (czas trwania ok. 1,5h)*

Ognisko (bez limitu czasowego)

Opiekę i animację naszego Wodzireja   

Pakiet obejmuje

      (w trakcie trwania przejażdżki)

40 ZŁ/OS40 ZŁ/OS

*Jeden pełnoletni opiekun wchodzi na bryczkę GRATIS



Stajnia Mirabell

Wycieczkę tramwajem konnym (czas trwania ok. 1,5h)*

Ognisko (bez limitu czasowego)

Opiekę i animację naszego Wodzireja   

Przejażdżka koniem w siodle pod okiem

Pakiet obejmuje

      (w trakcie trwania przejażdżki)

      instruktora dla każdego uczestnika urodzin

Montana
P A K I E T  R O Z S Z E R Z O N Y

45 ZŁ/OS45 ZŁ/OS

*Jeden pełnoletni opiekun wchodzi na bryczkę GRATIS



Stajnia Mirabell

Wycieczkę tramwajem konnym (czas trwania ok. 1,5h)*

Ognisko (bez limitu czasowego)

Opiekę i animację naszego Wodzireja   

Przejażdżka koniem w siodle pod okiem

Gry, zabawy i konkursy dla dzieci prowadzone 

Pakiet obejmuje

      (w trakcie trwania przejażdżki)

      instruktora, dla każdego uczestnika urodzin

      przez naszego animatora (ok. 2h)

Migotka
P A K I E T  P R E M I U M

50 ZŁ/OS50 ZŁ/OS

*Jeden pełnoletni opiekun wchodzi na bryczkę GRATIS



Piniata ze słodyczami 100 zł

mega bańki mydlane 50 zł

Malowanie twarzy 
50 zł/do 10 osób

80 zł/do 15 osób

ATRAKCJE
DODATKOWO

PŁATNE

Stajnia Mirabell

Ukryty skarb 100zł/do 15 osób



REGULAMIN
URODZINEK

Stajnia Mirabell

 Organizatorem urodzin jest Stajnia Mirabell zlokalizowana w Dąbrówce 05-430, ul.
Karczewska 12, Uczestnikiem jest każde dziecko powyżej 3 roku życia biorące udział w
przyjęciu urodzinowym, a Zamawiający zaś to osoba pełnoletnia, rezerwująca urodziny,
sprawująca faktyczną opiekę nad uczestnikami oraz regulująca odpowiednią należność za
wydarzenie.
 Rezerwacja przyjęcia odbywa się w sposób telefoniczny, mailowy lub osobisty z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 Organizator nie pobiera zadatków ani zaliczek, rozliczenie za imprezę odbywa się po
odbytych urodzinach zgodnie z faktyczną ilością osób biorących udział w wydarzeniu.
 Urodziny odbywają się całkowicie w plenerze. W przypadku niedogodności związanych z
pogodą termin imprezy może ulec przesunięciu po ówczesnym ustaleniu z Organizatorem.
 Podczas trwania całej imprezy za bezpieczeństwo każdego Uczestnika całkowicie
odpowiada pełnoletni Zamawiający.
 Impreza odbywa się z udziałem zwierząt. Uczestnicy oraz Zamawiający zobowiązani są
do zachowania ostrożności przy kontakcie z nimi oraz do stosowania się do wszelkich
poleceń Trenerów i Instruktorów.
 Zabrania się karmienia, zaczepiania oraz dosiadania koni przez Uczestników bez
wcześniejszej zgody Organizatora. Za konsekwencje wynikające ze złamanie niniejszego
podpunktu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 Ponieważ konie są specjalnie szykowane na określoną godzinę, na Urodzinki
przychodzimy punktualnie.
 Jedzenie, napoje oraz zastawę stołową i dekoracje Zamawiający zapewnia we własnym
zakresie. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zamówienia kiełbasy swojskiej produkcji
na ognisko bezpośrednio u Organizatora.
 Organizator zapewnia stoły, ławki, kijki do kiełbasek, drewno na cały czas trwania
ogniska oraz worki na śmieci.
 Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników odpowiada Zamawiający.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Rezerwacja urodzin jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.
Zapraszamy do rezerwowania Urodzinek w Siodle pod nr tel. 607 481 623!


