
Oferta urodzinowa
CEE Symbioza dla dzieci

Co proponujemy?  Zapraszamy Was na niezapomniane urodziny w Symbiozie. Do wyboru jest aż pięć opcji
spędzenia tego wyjątkowego dnia. Każdy znajdzie coś dla siebie!

 
Dla kogo? Zapraszamy dzieci w wieku od pięciu lat.

 
Gdzie? Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM, Aleja Żubrowa 15, 30-232 Kraków. 

Na stronie znajdziecie dokładne informacje dotyczące lokalizacji i dojazdu:
https://symbioza-krakow.pl/jak-dotrzec/

 
 Kiedy?

Sprawdź wolne terminy: 
https://bilety.symbioza-krakow.pl/ 

 
Jaki jest koszt? Opłata wynosi 30 zł za dziecko niezależnie od wybranej opcji. Minimalna wymagana liczba

uczestników to 5 dzieci. Maksymalna liczba uczestników – 15 dzieci. 
 

  Jak się zapisać? Zarezerwuj wolny termin ,,Urodzin w Symbiozie" na stronie: 
https://bilety.symbioza-krakow.pl/, kupując minimum 5 biletów (maksymalnie 15).

Zadzwoń pod numer 12 20 18 840, żeby wybrać opcję przyjęcia. 
 

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu urodzin dostępnego na stronie:
https://symbioza-krakow.pl/urodziny-w-symbiozie/  

 
 
 
 

https://symbioza-krakow.pl/jak-dotrzec/?fbclid=IwAR3ozbsSq2X5TvhCLuPUfZAestm9tsDMqzq01jhn0dlrgLyJprsv2NVWcI8
https://bilety.symbioza-krakow.pl/
https://bilety.symbioza-krakow.pl/


Urodziny na dziko (Spacer leśny)
czas trwania 1h 30 min

 
Dzikie urodziny – Spacer leśny

Marzy Ci się dzika impreza? Chcesz spędzić urodziny na łonie natury? Piknik na kocu wśród morza turzyc 
to doskonały wybór dla leśnej ekipy. Wspólnie przystroimy leśną salę zabaw tym, co natura podaruje Ci 

w urodzinowym prezencie. Czerp garściami z leśnych darów! Swobodnej zabawie na leśnym pikniku 
nie będzie końca! Las Wolski wyczekuje imprezowych gości z niecierpliwością.

 
 
 

                         Urodziny surwiwalowe (Warsztaty praktyczne)
czas trwania 1h 30 min

 
Urodziny surwiwalowe

Nie możesz sobie wyobrazić urodzin bez wyzwań i dzikich przygód? Dobrze trafiłeś! Bądź jak 
leśni mieszkańcy i przetrwaj w każdych warunkach! Wraz z przyjaciółmi poznaj tajniki surwiwalu – sztuki przetrwania.
Przeżyj wspaniałą przygodę w zieloności Lasu Wolskiego i zdobądź wiedzę na temat bushcraftu, czyli „krzaczastego” 

czy też „leśnego” rzemiosła. Dzięki temu rozwiniesz umiejętności niezbędne do życia w dzikim lesie i dowiesz się, 
jak używać podstawowego ekwipunku biwakowego. Z nami odkryjesz, jak wyczarować coś z niczego! 

Nie zabraknie też majsterkowania, a może nawet rozniecania ognia. Wspólnie przekonamy się, 
jak powiedzieć przyrodzie dobranoc w środku kniei. Dołącz do naszej urodzinowej ekipy!

 
 
 

                                                    Urodziny z ceramiką (Warsztaty ceramiczno-przyrodnicze)
czas trwania 1h 30min

 
Urodzinowe miseczki

Urodziny nie tylko dla artystycznych duszyczek, lecz także dla lubiących błotne zabawy. Tylko u nas zyskasz
niepowtarzalną okazję do ciapkania i taplania łapkami w glinie niczym w błotku. Zapraszamy na warsztaty ceramiczne,

podczas których wykonamy przyrodnicze miseczki, będące miłym wspomnieniem wspólnej zabawy. 
Na Twoim przyjęciu urodzinowym stworzysz naczynia, które będą mogły uświetnić 

przyjęcia i pikniki Twoich zabawek. Lalki i misie będą zachwycone!
 
 



Urodziny zero-waste (Warsztaty w duchu zero waste)
czas trwania 1h 30min

 
Modne urodziny

Znudzony gładkimi t-shirtami? Pokażemy Ci, jak możesz je podrasować w duchu zero waste. 
Spersonalizuj z nami swoje stare ubrania! Nie dość, że będą jak nowe, to jeszcze jedyne w swoim rodzaju. 

Oddadzą to, co drzemie w Tobie, podkreślając Twoją wyjątkowość.
Zapraszamy!

 
Leśna tęcza

Niech na torbie powstanie tęcza malowana lasem! Szaro, buro i ponuro? Tak jawią Ci się zakupy? 
Przyjdź na nasze warsztaty i odkryj, jak dzięki roślinom i barwnikom w nich zawartym, możesz ożywić swoją torbę 

i oczarować świat swoją artystyczną wizją. Maluj lasem z Symbiozą!
 

Przytulankowe urodziny
Kto z nas nie kocha pluszaków? Nasze symbiozowe zwierzaki: puszczyk, borsuk i rzekotka 

zapraszają do wspólnej zabawy, podczas której uczestnicy wykonają samodzielnie 
sympatyczną przytulankę lub poduszeczkę w kształcie ulubionego bohatera.

 
                                              Urodziny z czworonogiem (Zwiedzanie ekspozycji stałej + warsztat zero waste)

 
Czas trwania 

45min – zwiedzanie ekspozycji (sala nocna)
45min – warsztaty w duchu zero waste,

 
Czas na nocny las – zwiedzanie ekspozycji stałej

Spójrz na las z nowej perspektywy, bo nowe spojrzenie pozwala na zrozumienie. Przekonaj się, kto w nocnym lesie 
budzi się do życia, gdy w naszych domach gasną światła. Wyrusz wraz z tutejszymi mieszkańcami w podróż pełną 

przygód i wyzwań. Podejmij przyrodnicze śledztwo i dowiedz się, kim okaże się tajemniczy nocny przybysz.
 

Urodziny z czworonogiem
 

Dla tych, którzy uwielbiają bawić się ze swoim pieszczochem. Warsztat dla miłośników zwierząt domowych. Podczas zajęć
wykonamy zabawki dla naszych zwierzaków. Posłużą nam do tego materiały, które każdy z nas ma w domu.

 
 



INFORMACJE PRAKTYCZNE
 

Ile trwają urodziny?
Urodziny trwają 2,5 godziny 

(w tym 1,5 godziny zajęcia, 1 godzina czas do dyspozycji organizatora).
 

Kto zapewnia słodkie co nieco?
Poczęstunek możecie zapewnić sobie we własnym zakresie lub zamówić catering 

w kawiarni Mech Cafe (Wojciech Szmukier, nr tel. 799 777 331).
Po wcześniejszym uzgodnieniu zapewnimy dla Was zastawę stołową.

 
Jak do nas dojechać?

Dojedziecie do nas autobusem linii 134. CEE SYMBIOZA znajduje się 350 m 
spacerem od przystanku ZOO, przy Alei Żubrowej 15. 

Samochodem prywatnym w sobotę możecie dojechać tylko do parkingu przy ul. Kukułczej. 
Resztę drogi pokonacie pieszo (ok. 30 min.) lub autobusem linii 134. 

W sobotę do samego ZOO dojedziecie również taksówką.
 

Bardzo prosimy Was o podpisanie zgód na użyczenie wizerunku, 
abyśmy mogli upamiętnić wspólnie spędzone chwile.

 
Szersze informacje dostępne są w regulaminie urodzin:

https://symbioza-krakow.pl/urodziny-w-symbiozie/
 
 


