Pakiet

Cena

PAKIET BRĄZOWY

Pakiet Brązowy (cena: 250 zł) - 2 godziny

wynajęcie ANIMATORA na

imprezy tematycznej z wykwalifikowanym

URODZINY dla dziecka (czas

animatorem zabaw dla dzieci

trwania urodzin – 2 godziny) 1

- koszty dojazdu wliczone w cenę do 15 km -

animator, do 10- ciu dzieci *

program dla dzieci:
a) pokaz wielkich baniek mydlanych
b) gry i zabawy integracyjne,
c) mini disco,
d) kącik młodego artysty
e) zawody sportowe (skoki w workach,
przeciąganie liny, tor przeszkód)
f) balonowe ZOO (czyli postacie, zwierzątka i
inne wzory modelowane ze specjalnych
balonów) .
g) zagadki i konkursy (kalambury, podchody)
h) zabawy z chustą animacyjną i tunelem
animacyjnym
i) malowanie twarzy (profesjonalny face
painting)

PAKIET SREBRNY

Pakiet Srebrny (cena: 300 zł)

wynajęcie ANIMATORA na

- 2 godziny imprezy tematycznej z

URODZINY dla dziecka (czas

wykwalifikowanym animatorem zabaw dla

trwania urodzin – 2 godziny) 1

dzieci - koszty dojazdu wliczone w cenę do

animator, do 10- ciu dzieci *

15 km - program dla dzieci:
a) pokaz wielkich baniek mydlanych,
b) gry i zabawy integracyjne,
c) mini disco,
d) kącik młodego artysty
e) zawody sportowe (skoki w workach,
przeciąganie liny, tor przeszkód)

f) balonowe ZOO (czyli postacie, zwierzątka i
inne wzory modelowane ze specjalnych
balonów) .
g) zagadki i konkursy (kalambury, podchody)
h) zabawy z chustą animacyjną i tunelem
animacyjnym
i) malowanie twarzy (profesjonalny face
painting)
f) scenariusz tematyczny do wyboru:
Załącznik scenariusze zabaw.
PAKIET ZŁOTY

Pakiet Złoty (cena: 550 zł)

wynajęcie ANIMATORA na

Wszystkie atrakcje Pakietu Brązowego +

URODZINY dla dziecka (czas

Srebrnego +

trwania urodzin – 2 godziny) 1

a) profesjonalny pokaz żonglerki

animator, do 10- ciu dzieci *8

b) nauka żonglerki z dziećmi
c) mikroiluzja
d) indywidualny scenariusz tematyczny
e) maszynka do waty cukrowej
f) glitter tattoo (zmywalne tatuaże, różne
wzory)
g) maszyna do wytwarzania baniek
h) Piniata
i )kolorowe warkoczyki
j )zamykanie w bańce mydlanej
k) Wynajem Maskotki (Kubuś Puchatek,
Myszka Miki, Myszka Mini, Królik Bags )

Pakiet na przyjęcie - Cena: 125 zł/h - ( w cenie już są wliczone wszystkie materiały jeden
przebrany animator oraz dojazd do 15 km od Krakowa)
* jednorazowa dopłata za 2 animatora 75 zł powyżej 10- ciu dzieci.

Urodziny możemy uatrakcyjnić wybierając opcje dodatkowe:
- piniata – od 50 zł
- wata cukrowa - od 50 zł
- przystrojenie miejsca imprezy - 40-80 zł cena do ustalenia
- wizyta maskotki Myszki Miki, Myszki Minnie, Królik Bugs, Kubuś Puchatek
(żywa maskotka) 150 zł
- sesja fotograficzna z imprezy – od 60 zł
- balony z helem – 30 szt 150 zł
- tatuaże brokatowe – 5 zł/szt
- dmuchańce - cena do ustalenia
Oferta dostosowana jest do Państwa potrzeb, w zależności od rodzaju animacji oferta będzie
zindywidualizowana. Koszt poszczególnych pojedynczych modułów będą ustalane
indywidualnie Czas trwania animacji do ustalenia.

