
 

 

 

KLUB MAMUŚKI ODDZIAŁ BRZEG OBCHODZI TRZECIE URODZINY! 

 

Z TEJ OKAZJI ZAPRASZAMY MAMY NA SPOTKANIE URODZINOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ:  

Data: 1 LUTEGO 2017 r., godz. 17.30-19.30  

Miejsce: Kulki Brzeg, ul. Piastowska 21, (były Puchatek) Ip.,  

Opis spotkania: Brzeski oddział Klubu Mamuśki obchodzi 3 urodziny. Klub Mamuśki to miejsce dla 

każdej mamy – tej dopiero poznającej tajniki macierzyństwa jak i tej, która ma już spory bagaż 

maminych doświadczeń. 

W ramach Klubu organizowane są cykliczne, zazwyczaj bezpłatne spotkania , podczas których 

poruszamy różnorakie problemy ważne dla nas: od kwestii zdrowia i urody poprzez pytania o 

wychowanie, zdrowie, żywienie naszych dzieci, na organizacji życia rodzinnego i realizacji swoich 

marzeń, również tych zawodowych, skończywszy. Każde spotkanie prowadzi zaproszony ekspert, 

który dzieli się z nami swoją wiedzą. Bo chcemy rozwijać się zarówno jako kobiety jak i matki, aby 

móc świadomie i radośnie przeżywać macierzyństwo. 

Nasz Klub otwarty jest dla każdej kobiety-mamy, która chce na chwilę oderwać się od natłoku 

codziennych spraw i wygospodarować czas dla siebie, a jednocześnie nawiązać nowe mamusiowe 

znajomości i przyjaźnie, poplotkować o blaskach i cieniach macierzyństwa, a także 

najzwyczajniej w świecie pochwalić się swoimi maluchami, które przecież kochamy ponad życie. 

Do udziału w klubowych spotkaniach zachęcamy wszystkie mamy, mamuśki, matki Polki, mamy 

bizneswomen, mamy pracujące i mamy na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych. 

Zapraszamy również mamuśki-brzuszki. 

Nasze urodziny będziemy świętować w nowopowstałej Sali Zabaw Kulki Brzeg 

https://www.facebook.com/KulkiBrzeg-790280564448426/. Podczas gdy dzieci będą szaleć pod 

okiem opiekunów, mamy będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu kosmetologii, których 

udzielą Ania Bator i Sylwia Sobiecka z Apteki DGA 18 przy ul.Długiej 2. Panie zbadają stan naszej 

skóry i dobiorą odpowiednie preparaty i kosmetyki. 

Będą także konkursy dla mam i dzieci oraz inne atrakcje. 

Każda mama proszona jest o przyniesienie słodkiej lub słonej przekąski oraz soku lub wody. 

Zapraszamy serdecznie!  

 

Zapisy: zgłoszenia (imię i nazwisko, imię i wiek dziecka) przyjmujemy mailowo na adres: 

brzeg@klubmamuski.pl W tytule maila prosimy wpisać „urodziny”.  Spotkanie jest częściowo 

odpłatne 8zł za dwie godziny zabawy naszych pociech. 

 

https://www.facebook.com/KulkiBrzeg-790280564448426/


 

 

 

 

 

 

 


