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Nasi animatorzy chętnie podejmą 
się każdego wyzwania. Fabuła 
cyrkowa, klowni, piraci? 
Nie ma problemu!

Urodziny
Każde dziecko marzy o wielkich, pełnych gości Każde dziecko marzy o wielkich, pełnych gości Każde dziecko marzy o wielkich, pełnych gości 
i zabaw urodzinach, a my uwielbiamy spełniać spełniać spełniać 
takie marzenia. Zaplanujemy urodziny twojego . Zaplanujemy urodziny twojego 
dziecka od początku do końca.

Spotkania rodzinne
Wesołymi zajęciami zorganizujemy czas dla całej Wesołymi zajęciami zorganizujemy czas dla całej 
rodziny, znamy gry i zabawy, które świetnie się rodziny, znamy gry i zabawy, które świetnie się 
sprawdzają na tego typu imprezach. Spędźcie ten sprawdzają na tego typu imprezach. Spędźcie ten 
dzień rodzinnie i radośnie (zorganizujemy komunie,  (zorganizujemy komunie, rodzinnie i radośnie (zorganizujemy komunie, rodzinnie i radośnie
chrzciny, festyn, piknik).

Wesele
Zajęcia animacyjne poprowadzimy również na Zajęcia animacyjne poprowadzimy również na 
weselu, Ty spokojnie się baw a my zajmiemy się weselu, Ty spokojnie się baw a my zajmiemy się 
Twoją pociechą. Dobra i bardzo kolorowa Twoją pociechą. Dobra i bardzo kolorowa zabawa 
gwarantowana.gwarantowana.

Imprezy tematyczne
Są takie dni w roku, które należałoby spędzić w Są takie dni w roku, które należałoby spędzić w 
pełni magicznej scenerii. Zapewniamy taką atmos-pełni magicznej scenerii. Zapewniamy taką atmos-
ferę oraz moc pasujących do święta atrakcji. Gotowe ferę oraz moc pasujących do święta atrakcji. Gotowe 
i sprawdzone scenariusze zapewnią świetną zabawę i sprawdzone scenariusze zapewnią świetną zabawę 
np. podczas andrzejek czy mikołajek.

Dzień dziecka
Przenieście się z nami w świat bajek, cyrku, czy 
piratów. Niech ten dzień będzie w pełni wyjątkowy 
dla wszystkich dzieci. Mix zabaw wprowadzi Nas 
w radosne świętowanie. 

Zajęcia organizujemy w zależności od potrzeb, u klienta lub w sali 
edukacyjnej. 
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PRZYKŁADOWE 
PAKIETY:

Animacje i zabawy

od 20 zł/os.*

Animacje i zabawy

od 25 zł/os.*
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ZORGANIZUJEMY 
DLA CIEBIE: 

  zabawy animacyjne,zabawy animacyjne,
  malowanie buziek,malowanie buziek,
  brokatowe tatuaże,brokatowe tatuaże,
  malowanie włosów,malowanie włosów,
  balonowe zwierzaki,balonowe zwierzaki,
  mega bańki,mega bańki,
  zabawy ruchowe,zabawy ruchowe,
  klocki Bump,klocki Bump,
  zabawy z chustą i tunelem animacyjnym,
  wesołe pląsy i tańcowanie,
  zajęcia plastyczne,
  kolorowe piniaty,
  sprzęty rekreacyjne ( np. wielospodnie, wielonarty),
  turniej łuczniczy,
  zajęcia survivalove,
  grę terenową,

  wiele innych atrakcji.

Animacje dostosowujemy do wieku dzieci oraz możliwości loka-
lowych. Wystarczy trochę miejsca w Twoim domu lub ogrodzie. 

PRZYKŁADOWE 
PAKIETY:

Animacje i zabawy
+ malowanie buziek+ malowanie buziek

2 godz. od 20 zł/os.*

Animacje i zabawy
+ malowanie buziek + balonowe zwierzaki+ malowanie buziek + balonowe zwierzaki

3 godz. od 25 zł/os.*

*Cena przy grupach min. 10 osób.

Wycena indywidualna, zależna od czasu trwania animacji, ilości 
dzieci, wybranych atrakcji oraz miejsca dojazdu animatora. 

CO NAS 
WYRÓŻNIA? 

Indywidualnie podchodzimy do klienta, zapew-
niamy kompleksową i profesjonalną obsługę. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy 
z dziećmi i młodzieżą. W swoją pracę wkładamy 
całe serducha, dlatego też Gwarantujemy świetną 
zabawę .
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