URODZINY
Zorganizuj z Nami urodziny swojego dziecka. Nasza
oferta to prawdziwa gratka dla każdego.
Gwarantujemy profesjonalną opiekę, liczne atrakcje
oraz mile spędzony czas w wyjątkowej przestrzeni,
która pozostanie na długo w pamięci solenizanta.

CENNIK URODZIN
Urodziny w środku tygodnia:
399 zł - 10 osób
(dopłata za każdą kolejną osobę 20 zł)
Urodziny PT-ND:
499 zł - 10 osób
(dopłata za każdą kolejną osobę 20 zł)
Czas trwania: 1,5 h
Maksymalna ilość osób: 20
W cenę wliczone są:
1. Wejście do atrakcji: krzywy pokój, basen z
piankami, scenki z iluzją i do robienia zdjęć.
2. Słodki poczęstunek w naszej Sweet Cafe:
- ciastka, cukierki, żelki, pianki
- słone przekąski (popcorn, paluszki, chrupki)
- zimne napoje - soft drinks (woda, sok)
3. Opieka jednego animatora (program do ustalenia,
możliwość organizowania zabaw i konkursów z
nagrodami)
4. Pamiątkowe zdjęcie wykonane i wydrukowane
oryginalnym aparatem
marki Polaroid (1 szt.) - pozostałe kopie są dodatkowo
płatne (8 zł. /szt.)
5. Imię solenizanta z liter 3D oraz urodzinowy
prezent.
Zachęcamy do wcześniejszego rezerwowania miejsc. Niech ten
dzień pozostanie słodki i kolorowy! Tort do zamówienia we
własnym zakresie, ale na życzenie kroimy go lub udostępniamy
nóż do tortu. Możliwość zamówienia dodatkowo ciepłych
przekąsek oraz fotorelacji. Zaproszenia urodzinowe do odebrania
w kasie. Po imprezie personel uprząta salę.

Urodziny organizujemy dla dzieci
w wieku min. 10 lat

WIECZORY
PANIEŃSKIE
Oddajemy do waszej dyspozycji oryginalną
propozycję na spędzenie wieczoru panieńskiego,
połączonego z wyjątkową sesją fotograﬁczną. Może
być to idealne i jedyne w swoim rodzaju dopełnienie
tego specjalnego dnia, które na długo pozostanie w
waszej pamięci. Jest to dobry pomysł zarówno na
before party, jak i na główną atrakcję całego
wieczoru.

CENNIK WIECZORÓW PANIEŃSKICH
599 zł - 10 osób
(dopłata za każdą kolejną osobę 20 zł)
Czas trwania: ok. 2 h
(imprezy organizujemy w piątki do godz. 19:00, zaś w
soboty do 20:00)
Maksymalna ilość osób: 20
W cenę wliczone są:
1. Wejście do atrakcji: krzywy pokój, basen z
piankami, scenki z iluzją i do robienia zdjęć.
2. Sesja fotograﬁczna na wyłączność, na którą składa
się około 20-30 wyretuszowanych zdjęć wykonanych
przez profesjonalnego fotografa, które stanowić
będą idealną pamiątkę dla Panny Młodej! (zdjęcia
wysyłane są w formie elektronicznej)
3. Słodki poczęstunek w naszej Sweet Cafe:
- ciastka, cukierki, żelki, pianki
- słone przekąski (popcorn, paluszki, chrupki)
- zimne napoje - soft drinks (woda, sok)
4. Opieka jednego animatora (program do ustalenia,
możliwość organizowania zabaw i konkursów z
nagrodami)
5. Pamiątkowe zdjęcie wykonane i wydrukowane
oryginalnym aparatem marki Polaroid (1 szt.) pozostałe kopie są dodatkowo płatne (8 zł. /szt.)
Zachęcamy do wcześniejszego rezerwowania miejsc. Niech ten
"Ostatni Wieczór" pozostanie słodki i kolorowy!

SESJE
FOTOGRAFICZNE
Wykonajcie
prawdopodobnie
najbardziej
oryginalną sesję fotograﬁczną w tej części Polski i
Europy! Be Happy to przestrzeń, która aż kipi
kolorami. Na kilkuset metrach kwadratowych
zgromadziliśmy dla Państwa kilkadziesiąt scenek
do robienia zdjęć. Nie pozwólcie, aby wasze fotki
stały się nudne i postawcie na szczecińskie Muzeum
Szczęścia. Oferta skierowana jest zarówno do
profesjonalnych fotografów szukających jedynego
w swoim rodzaju pleneru, jak i dla osób prywatnych,
które chcą upamiętnić swój wyjątkowy moment w
życiu
wspólnie
z
naszym
profesjonalnym
fotografem.

CENNIK SESJI FOTOGRAFICZNYCH:
1. Oferta bez fotografa - 300 zł (PN-PT), 450 zł (SO-ND)
Czas trwania: 1,5h
- wynajęcie atrakcji na wyłączność
(preferowane terminy to poniedziałek- piątek w
godz. 10:00-12:00; istnieje możliwość negocjacji
terminów)
- zgoda na komercyjne użycie zdjęć oraz
rozstawienie profesjonalnego sprzętu
fotograﬁcznego w czasie trwania sesji
2. Oferta z fotografem - 500 zł (PN-PT), 650 (SO-ND)
Czas trwania: ok. 1,5h
- sesja wykonana przez profesjonalnego fotografa;
obróbka i retusz zdjęć po sesji; udostępniamy około
20-30 zdjęć w formie elektronicznej
- wynajęcie atrakcji na wyłączność
(preferowane terminy to poniedziałek- piątek w
godz. 10:00-12:00; istnieje możliwość negocjacji
terminów)
- zgoda na komercyjne użycie zdjęć oraz
rozstawienie profesjonalnego sprzętu
fotograﬁcznego w czasie trwania sesji
Proponujemy sesje: brzuszkowe, z dziećmi i rodziną, komunijne,
urodzinowe, ślubne i wiele, wiele innych. Każda okazja jest dobra,
aby uwiecznić ją na zdjęciach.

SZKOŁY
I GRUPY ZORGANIZOWANE

Zapraszamy grupy zorganizowane i szkolne
(min. 10 os.) do aktywnego spędzenia czasu.
Wycieczka do Be Happy pozostanie na długo w
waszej pamięci, a miło wykorzystany czas
będzie doskonałym wspomnieniem na lata. Do
Państwa dyspozycji oddajemy m.in. basen z
piankami Marshmallow, bananową huśtawkę,
koło fortuny, magicznego jednorożca, pokój
grawitacji, krzesło wielkoluda, wielkie słodycze i
wiele, wiele innych scen do robienia zdjęć i
iluzji. Niech czas z załogą Be Happy wpłynie na
kreatywność całej grupy. Nikt nie wyjdzie od
Nas smutny!

CENNIK GRUP ZORGANIZOWANYCH
Wejście dla grup (min. 10 os.) - 15 zł od osoby*
*darmowy wstęp dla opiekunów
Dla zorganizowanych grup szkolnych i
wycieczkowych proponujemy indywidualnie
dopasowaną ofertę, zawierającą:
- opiekę animatorów
- słodki poczęstunek i napoje
- sklepik z pamiątkami
- oryginalne zdjęcia Polaroid z wydrukiem
- istnieje możliwość dowolnego dopasowania
godzin pobytu w naszej atrakcji
Pytajcie o aktualne promocje dla grup.

Do zobaczenia!

