
Bilet wstępu na 1 godzinę od poniedziałku do czwartku: 25,00 zł za osobę
Bilet wstępu na 1 godzinę od piątku do niedzieli: 30,00 zł za osobę
Bilet wstępu na 2 godziny od poniedziałku do czwartku: 40,00 zł za osobę
Bilet wstępu na 2 godziny od piątku do niedzieli: 45,00 zł za osobę
Bilet wstępu bez limitu czasu od poniedziałku do czwartku: 50,00 zł za osobę
Bilet wstępu bez limitu czasu od piątku do niedzieli: 55,00 zł za osobę
Bilet wstępu dla opiekuna:

Voucher na bilet wstępu na 1 godzinę 30,00 zł za osobę
Voucher na bilet wstępu na 2 godziny 45,00 zł za osobę
Voucher na bilet wstępu bez limitu czasu 55,00 zł za osobę
Bilet wstępu na 1 godzinę dla grup zorganizowanych (minimum 15 
osób, obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16): 20,00 zł za osobę
Bilet wstępu na 1,5 godziny dla grup zorganizowanych (minimum 15 
osób, obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16): 30,00 zł za osobę
Bilet wstępu na 2 godziny dla grup zorganizowanych (minimum 15 
osób, obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16): 40,00 zł za osobę
Karnet na 6 wejść bez limitu czasu dla 1 dziecka, ważny przez 30 dni 
(upoważnia do wstępu tylko na park rozrywki AMPA w Krakowie): 250,00 zł za sztukę
Karnet na 30 wejść bez limitu czasu dla 1 dziecka, ważny przez 30 dni 
(upoważnia do wstępu tylko na park rozrywki AMPA w Krakowie): 400,00 zł za sztukę
Karnet na 6 wejść bez limitu czasu dla 1 dziecka, ważny przez 30 dni 
(upoważnia do wstępu również na park rozrywki AMPA w Wieliczce): 270,00 zł za sztukę
Karnet na 30 wejść bez limitu czasu dla 1 dziecka, ważny przez 30 dni 
(upoważnia do wstępu również na park rozrywki AMPA w Wieliczce): 420,00 zł za sztukę
Dopłata za każdą rozpoczętą minutę ponad wykupiony czas, liczne dla 
każdego uczestnika oddzielnie: 0,50 zł za minutę
Skarpety: 8,00 zł za parę
Opłata za zgubioną opaskę: 30,00 zł za sztukę
Kaucja zwrotna za wydanie kluczyka do szafki skrytkowej: 20,00 zł za sztukę
Opłata za zgubiony kluczyk do szafki skrytkowej: 20,00 zł za sztukę
Opłata za zniszczenie cyfrowego zamka szafki skrytkowej: 200,00 zł za sztukę

Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (za okazaniem karty i 
dokumentu tożsamości dla każdego z dzieci), obowiązuje tylko na 
indywidualne bilety wstępu zakupione w kasie (zniżka nie nalicza się 
przy zakupie on-line): 15%
Zniżka dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 
obowiązuje tylko na indywidualne bilety wstępu zakupione w kasie 
(zniżka nie nalicza się przy zakupie on-line): 15%

do każdego dziecka 1 
opiekun gratis

Cennik
(obowiązuje od dnia 01.01.2023)



Urodziny pakiet podstawowy od poniedziałku do czwartku (liczba 
uczestników od 1 do 8)*: 344,00 zł
Dodatkowy uczestnik do pakietu podstawowego od poniedziałku do 
czwartku*: 43,00 zł za osobę
Urodziny pakiet podstawowy od piątku do niedzieli (liczba uczestników 
od 1 do 8)*: 408,00 zł
Dodatkowy uczestnik do pakietu podstawowego od piątku do niedzieli*: 51,00 zł za osobę
Urodziny pakiet standardowy od poniedziałku do czwartku (liczba 
uczestników od 1 do 8)**: 424,00 zł
Dodatkowy uczestnik do pakietu standardowego od poniedziałku do 
czwartku**: 53,00 zł za osobę
Urodziny pakiet standardowy od piątku do niedzieli (liczba uczestników 
od 1 do 8)**: 488,00 zł
Dodatkowy uczestnik do pakietu standardowego od piątku do niedzieli**: 61,00 zł za osobę
Urodziny pakiet rozszerzony od poniedziałku do czwartku (liczba 
uczestników od 1 do 8)***: 664,00 zł
Dodatkowy uczestnik do pakietu rozszerzonego od poniedziałku do 
czwartku***: 83,00 zł za osobę
Urodziny pakiet rozszerzony od piątku do niedzieli (liczba uczestników 
od 1 do 8)***: 728,00 zł
Dodatkowy uczestnik do pakietu rozszerzonego od piątku do niedzieli***: 91,00 zł za osobę
Przedłużenie urodzin o godzinę (możliwe tylko od poniedziałku do piątku 
pod warunkiem dostępności sali): 200,00 zł za godzinę
Animator do urodzin: 200,00 zł za jednego 

animatora
Skręcanie balonów, cena uzależniona jest od liczby uczestników urodzin, 
podana cena dotyczy 1 uczestnika: 5,00 zł za osobę
Piniata do urodzin: 180,00 zł za sztukę
Wniesienie własnej piniaty do urodzin (udostępnienie miejsca i 
przeprowadzenie atrakcji): 50,00 zł za sztukę
Tort (minimalna ilość zamówienia to 10 porcji) do urodzin: 18,00 zł za porcję
Tatuaże brokatowe do urodzin: 12,00 zł za sztukę
Zaproszenie urodzinowe: 1,00 zł za sztukę
Zaliczka do urodzin 100,00 zł
Zaliczka do urodzin przy wynajęciu obiektu na wyłączność: 500,00 zł
Wynajem obiektu na wyłączność (usługa dostępna tylko od poniedziałku 
do piątku):

cena uzależniona jest od 
wybranego dnia 
tygodnia, ilości osób i 
wybranych dodatków do 
urodzin. W celu 
indywidualnej wyceny 
prosimy o kontakt 
mailowy pod adresem: 
kontakt@ampapark.pl



* Pakiet podstawowy zawiera:

** Pakiet standardowy zawiera:

*** Pakiet rozszerzony zawiera:

2 godziny na terenie obiektu, wybraną salkę urodzinową do wyłącznej dyspozycji na czas trwania 
imprezy, plastikowa zastawa urodzinowa, dostęp do wszystkich atrakcji na konstrukcji zabawowej, 
woda, sok jabłkowy, przekąski (w skład których wchodzą: 2 rodzaje chrupek smakowych, 2 rodzaje 
kruchych ciasteczek, draże, delicje, popcorn), prezent dla solenizanta (w skłąd którego wchodzą: 
słodycze i voucher na godzinne wejście do AMPA - Park rozrywki dla Dzieci w Krakowie). Napoje i 
przekąski są nielimitowane oraz dostępne tylko i wyłącznie dla dzieci, do spożycia na miejscu.

2 godziny na terenie obiektu, wybraną salkę urodzinową do wyłącznej dyspozycji na czas trwania 
imprezy, plastikowa zastawa urodzinowa, dostęp do wszystkich atrakcji na konstrukcji zabawowej, 
woda, sok jabłkowy, przekąski (w skład których wchodzą: 2 rodzaje chrupek smakowych, 2 rodzaje 
kruchych ciasteczek, draże, delicje, popcorn), prezent dla solenizanta (w skłąd którego wchodzą: 
słodycze i voucher na całodniowe wejście do AMPA - Park rozrywki dla Dzieci w Krakowie), tort 
(oferta tortów dostępna jest w recepcji parku oraz w mailu wysyłanym po złożeniu wstępnej 
rezerwacji), kawa i ciasto dla opiekunów (1 kawa i 1 ciasto dla każdego opiekuna objętego 
pakietem. Na 1 dziecko przypada 1 opiekun objęty pakietem). Napoje i przekąski są nielimitowane 
oraz dostępne tylko i wyłącznie dla dzieci, do spożycia na miejscu. Tort przeznaczony jest tylko dla 
dzieci, a jego wielkość dostosowana zostanie do zgłoszonej ilości dzieci na 7 dni przed 
rozpoczęciem imprezy, tj. ilości za którą zostanie pobrana opłata w dniu imprezy.

2 godziny na terenie obiektu, wybraną salkę urodzinową do wyłącznej dyspozycji na czas trwania 
imprezy, plastikowa zastawa urodzinowa, dostęp do wszystkich atrakcji na konstrukcji zabawowej, 
woda do picia dla uczestników. Woda jest nielimitowana oraz dostępna tylko i wyłącznie dla dzieci, 
do spożycia na miejscu.


