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Żywiec, dn. 17.02.2014r. 

 

Spółdzielnia Socjalna Minerwa z siedzibą w Żywcu, przy ul. M. Skłodowskiej - 
Curie 9 („Blaszak”) ma zaszczyt przedstawić ofertę pierwszej edukacyjnej sali 
zabaw – Bajkowa Kraina  oraz zachęcić Państwa do skorzystania z naszych 
usług. 
Bajkowa Kraina to magiczne miejsce dla dzieci w Żywcu, łączące w sobie wiele 
funkcji, m.in. : salę zabaw, przedszkole, żłobek, opiekę niani nad dziećmi oraz 
opiekuna dziennego. Oferta Bajkowej Krainy jest uzależniona przede wszystkim 
od wieku dziecka i  aktualnych potrzeb rodziców. 
 
Usługi oferowane przez Bajkową Krainę: 
 

I. OPIEKUN DZIENNY 
Opiekun dzienny w Bajkowej Krainie w Żywcu dla dzieci od 2 do 3 lat. Usługi 
świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Naszym 
największym atutem jest to, że opiekun dzienny w Bajkowej Krainie w 
Żywcu ma pod opieką max. 5 dzieci.  Usługi są świadczone w ramach 
abonamentu miesięcznego oraz opłaty godzinowej. Przykładowe abonamenty 
miesięczne:  
- do 3 godzin dziennie – 350,00 zł, 
- do 5 godzin dziennie - 400,00 zł, 
- do 8 godzin dziennie – 490,00 zł. 
Abonament godzinowy - skierowany do rodziców lub opiekunów, którzy 
potrzebują doraźnej opieki nad dzieckiem. Cena za pierwszą godzinę pobytu 
dziecka - 15,00 zł, każda kolejna rozpoczęta godzina - 8,00 zł. 
Bajkowa Kraina zapewnia całodzienne wyżywienie w postaci dwudaniowego 
obiadu, dwóch śniadań i podwieczorku, w ustalonych w planie dnia godzinach. 
Rodzic ma prawo wyboru posiłku niekoniecznie musi to być cały zestaw. Cena za 
całodzienne wyżywienie wynosi 13,00 zł. 
 

II. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 
Świetlicowe zajęcia w Bajkowej Krainie w Żywcu to zajęcia dla dzieci w wieku od 
6 do 10 lat. Przyjęcie dziecka młodszego lub starszego po uzgodnieniu z 
prowadzącymi salę zabaw. Zajęcia odbywają się w godzinach od 16:00 do 18:00. 
Podczas pobytu w Bajkowej Krainie dzieci mogą odrabiać prace domowe oraz 
bawić się dostępnymi na sali zabawkami. Oferujemy również mini kino, zabawy 
ruchowe a także możliwość wykupienia podwieczorku w formie kanapek. Nad 
bezpieczeństwem dzieci czuwa opiekun sali zabaw. W ramach zajęć 
świetlicowych po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami oferujemy dodatkowo 
płatne zajęcia plastyczne (cena zajęć uzależniona od potrzebnych do ich 
przeprowadzenia materiałów). Minimalna liczba uczestników zajęć 
świetlicowych - 5 dzieci. Koszt pobytu dziecka za 1 godz. – 5,00 zł. Możliwość 
wykupienia abonamentu miesięcznego w cenie 180,00 zł.  
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III. TWÓRCZE URODZINY  
Organizacja urodzin w Bajkowej Krainie w Żywcu dla dzieci od 3 do 9 lat. 
Przyjęcia są organizowane najczęściej w soboty w godzinach dopołudniowych wg 
scenariusza wybranego przez Rodziców lub Opiekunów dziecka. Proponowane 
przez nas scenariusze urodzin dają dzieciom wiele radości i sprawiają, że 
urodziny są oryginalne i niepowtarzalne. Przez cały czas trwania urodzin 
animatorzy dbają o dobrą zabawę i bezpieczeństwo dzieci oraz prowadzą 
wyjątkowe zajęcia. W przeciwieństwie do innych sal zabaw, na czas urodzin 
oferujemy Bajkową Krainę na wyłączność. Urodziny prowadzone są w dwóch 
salach: sali zabaw – gdzie dzieci poświęcają się zabawie oraz twórczym 
działaniom; jadalni – gdzie dzieci mogą spokojnie zjeść przygotowany 
poczęstunek. 
Koszt organizacji przyjęcia: 30,00 zł od jednego dziecka uczestniczącego w 
przyjęciu (w skład ceny wchodzą: zaproszenia, dekoracja sali, opieka 
animatorów, rekwizyty, gry i zabawy tematyczne, materiały plastyczne, 
poczęstunek). 
Istnieje możliwość wynajęcia samej sali zabaw w cenie 100,00 zł za godzinę. 
Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu i 
wyposażenia. 
 

IV. SPOTKANIA "ZRELAKSOWANA MAMA" 
Od czasu do czasu każdej mamie należy się chwila relaksu przy kawie w gronie 
przyjaciółek. Chcemy wtedy aby nasze pociechy również miło spędzały czas i 
przy dobrej zabawie na moment zapomniały, że mama jest tuż obok. Aby mamy 
mogły spokojnie porozmawiać, Bajkowa Kraina organizuje dwugodzinne 
spotkania pod nazwą „Zrelaksowana mama”. 
Pakiet „ Zrelaksowana Mama” obejmuje: 
Dla dzieci:  dwugodzinny pobyt w Bajkowej Krainie, zajęcia plastyczne, materiały 
plastyczne, zabawy ruchowe, mini kino, poczęstunek: herbata, kakao, paluszki, 
drobne ciasteczka lub inne przekąski – koszt 20,00 zł / osobę. 
Dla mam: chwila wytchnienia, poczęstunek: herbata, kawa, paluszki, drobne 
ciasteczka lub inne przekąski – koszt 10,00 zł / osobę. 
 

V. WEEKENDOWE WARSZTATY 
Weekendowe warsztaty artystyczne w Bajkowej Krainie w Żywcu są skierowane 
dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Warsztaty organizowane są w soboty w 
godzinach dopołudniowych. Tematyka warsztatów uzależniona jest od 
nadchodzących świąt, wydarzeń, pory roku itp. Warsztaty to przede wszystkim 
zapoznanie dzieci z daną techniką i wykonanie własnej pracy. Najczęściej 
stosowane techniki to m.in. decoupage, papier mache, wiklina papierowa, masa 
solna, filcowanie, sutasz, biżuteria m.in. z modeliny oraz inne. Cena warsztatów 
uzależniona jest od materiałów i czasu trwania zajęć, i waha się od 15,00 zł 
wzwyż. Informacje nt. aktualnie organizowanych zajęć znajdują się na stronie 
internetowej lub w Bajkowej Krainie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


