
OFERTA dla grup zorganizowanych, rodzin i inne usługi:

lp. Nazwa usługi / usługi artystycznej lub
pozaszkolnej formy edukacyjnej

Cena brutto/osoba
Cena brutto wynajęcia/doba

1 Oprowadzanie grup młodzieży, dzieci i dorosłych po 
terenie Ośrodka Zagrodowa Osada, opowiadanie o 
starych przedmiotach, zabawy – zgadywanki 
edukacyjne: "do czego służył ten przedmiot?" 
Podglądanie i karmienie zwierząt.
- ok. 1 godz.

minimum 10 osób
10 zł os. 
(duże grupy 8 zł os.)

2 Warsztaty teatralne w stodole – wg autorskich 
scenariuszy (uczestnicy pod opieką reżysera 
przedstawiają krótką sztukę/bajkę z przygotowanymi 
gotowymi rekwizytami)
- ok. 3 - 4 godz.
Uwaga: Warsztaty – zabawy teatralne dla dzieci – 
patrz oferta: przedszkola i szkoły

minimum 6 osób 
40 zł os. 
(duże grupy do uzgodnienia)

widzowie gratis :-)

3 Warsztaty zielarskie, bibułkarskie i plastyki 
obrzędowej np; bukiety z pachnących ziół i ozdobnych 
traw, kwiaty z bibuły, palmy i pisanki wielkanocne, 
ozdoby bożonarodzeniowe i inne stroiki oraz opowieści 
zielarskie i ludowo-obrzędowe 
- ok. 3 godz.

minimum 10 osób
35 zł os.

(w cenie materiały)

4 Warsztaty "szmaciankowe" (szycie, wypychanie i 
zdobienie "przytulanek" i innych małych zabawek) 
- ok. 2- 3 godz.

minimum 8 osób
20-35 zł os.
(w cenie materiały)

5 Pikniki rodzinne na świeżym powietrzu:
granie szmacianą piłką, zawody rodzinne, dawne gry
i zabawy ruchowe mało nas..., chodzi lisek..., gąski
gąski do domu..., ojciec wirgiliusz i inne przy muzyce...
- ok. 2 godz. - opieka animatora

min. 5 rodzin z dziećmi 
od 30 zł. 1 rodzinka
 

6 Warsztaty jesienne: ludziki i koraliki z kasztanów i 



innych darów – natury,  smażenie jarzębinowej 
konfitury z dodatkiem róży, gruszek lub innych 
jesiennych owoców
– ok. 2 - 3 godz.

minimum  8 osób

25 zł os.

7 Wynajęcie sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego 300 zł / doba / impreza

8 Wynajęcie domku za lasem (8- 10 miejsc 
noclegowych) Uwaga! Łazienka i WC w innym 
budynku.

120 zł / doba 

9 Wynajęcie pracowni plastycznej 
(np. na autorskie zajęcia i prowadzenie własnych 
warsztatów)

od 150 zł
(bez materiałów)

10 Wynajęcie stodoły na autorskie spotkania, sesje foto 
przedstawienia i kameralne koncerty ...

200 zł 

11 Wynajęcie miejsca z grillem i ogniskiem, drzewem, 
kijami na kiełbaski  
(do godz. 23°°)

mieszkańcy pensjonatu -gratis
dla grupy do 20 os.  60 zł
dla grupy 20 do 40 os. 100 zł
powyżej 40 os. 150-200 zł

12 HIT HIT HIT :-) Wesela!, wesela inaczej! Z tańcami w 
stodole w prawdziwie wiejskim klimacie. 

do 150 osób
cena do indywidualnego 
uzgodnienia

13 Pikniki rodzinne i firmowe ... do uzgodnienia

14 Przyjęcia kameralne w dworku: komunie, chrzciny, 
urodziny itp... do uzgodnienia

POLECAMY i ZAPRASZAMY !


