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ODLOTOWY DZIEN

DZIECKA
Już niebawem najważniejsze święto 
wszystkich naszych pociech, czyli DZIEŃ DZIECKA. 

Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. 

SPOTKANIE Z BAJKĄ

Spektakl teatralny dla dzieci. Przedstawienie o charakterze edukacyjnym na temat bezpieczeństwa. 
Na podstawie przygód Bolka i Lolka dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa. 
Teatrzyk kukiełkowy. 

WIZYTA MOJEGO ULUBIONEGO BOHATERA
Podczas wydarzenia może nas odwiedzić nasz ulubiony bohater z bajki. Proponujemy spotkanie
z  Olafem, Chasem z Psiego Patrolu, Myszką Miki, Kaczorem Donaldem, Pszczółką Mają 
lub Minionkiem. Postać bajkowa będzie proponować różne zabawy dla dzieci. 
Będzie również możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z bohaterem. 

MASTERCHEF JUNIOR
Zdrowe odżywianie to prosta sprawa!
Każdy uczestnik zostanie zaproszony do wspólnego gotowania. Dzieci wraz z animatorami 
przygotują zdrowe EKO ciasteczka. Na tym stanowisku maluchy poznają tajniki zdrowego, 
EKO odżywiania. 

ANIMACJA DLA DZIECI
Przygotowaliśmy masę zabaw, które porwą wszystkich milusińskich. Konkursy taneczne,
zabawy z chustą czy tor przeszkód Minionka. Dobra zabawa to podstawa!



Przygotowaliśmy masę zabaw, które porwą wszystkich milusińskich.

Konkursy taneczne, zabawy z chustą, czy tor przeszkód Minionka. Dobra zabawa to podstawa!

Pokaz Iluzjonisty 

Magiczne czary , latające stoły i znikające karty… 

Te oraz wiele innych, ciekawych, nowatorskich magicznych sztuczek zaprezentuje nasz Magik. 

Wata cukrowa oraz popcorn

Punkt gastronomiczny ze słodką watą, pysznym popcornem i uśmiechniętą obsługą

 to podstawa każdego wydarzenia dla dzieci. 

Fotobudka 
Posiadamy w swojej ofercie fotobudkę, która urozmaici każdą imprezę.

Zapewniamy kompleksową obsługę i  zabawne gadżety w cenie.

Festiwal baniek mydlanek

Tysiące baniek mydlanych i kilkadziesiąt zestawów do robienia wielkich baniek mydlanych

 spowoduje, że ponad 50 osób w tym samym czasie będzie mogło robić wielki bańki mydlane. 

CENNIK:

 Spotkanie z bajką:                          350zł /spektakl

 Wizyta ulubionego bohatera :      150zł /h

 Masterchef Junior : 450zł / grupa max 20 dzieci

 Iluzjonista (czas 2x po 10 minut) : 800zł

 Festiwal baniek mydlanych:          350zł /h +animator

 Wata cukrowa, Popcorn:                 350zł /h
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 Fotobudka:                 265zł / h

 Balonowe show:        200zł+Animator

 Malowanie twarzy:   250zł+Animator

 Punkt plastyczny:     250zł+Animator

 Szczudlarz rozdający cukierki:  225zł/h

 Punkt Maluszka:       150zł+Animator

 Animatorka/Animator: 60zł/h
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