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OFERTA ANIMACYJNA 2012/2013
Festyny, pikniki, eventy, kinderbale, andrzejki, mikołajki, sylwster.



Malowane buzie - koszt 369 PLN

Spośród wielu dostępnych szablonów uczestnicy będą mogli wybrać pasujący dla siebie. 
Sprostamy też zamówieniom indywidualnym malując nietypowe wzory. 
Podana cena dotyczy 1 stanowiska.

Tęczowy świat - koszt 369 PLN

Stoisko, na którym odbywają się zajęcia i konkursy plastyczne z nagrodami. 
Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Farby, wycinanki, kolorowanki, tworzenie biżuterii.

Olimpiada sportowa - koszt 490 PLN

Na olimpiadzie każdy będzie mógł sprawdzić swoją dyspozycję fizyczną. 
Kręcenie talerzami, wyścigi w workach, kręgle, rzut do celu i wiele innych sportowych 
przygód za ukończenie, których najlepsi otrzymują nagrody.



Pyszny Popcorn - koszt 500 PLN

Nasz słony popcorn może być wspaniałym dodatkiem do każdej imprezy. 
Rozdawać go będziemy wszystkim dzieciom. 
Cena obejmuje 300 porcji.

Wata cukrowa - koszt 500 PLN

Kolorowa i słodka wata dla każdego. 
Dzieci mogą nauczyć się ją przyrządzać a starsi przypomnieć sobie smak dzieciństwa. 
Urządzenie elektryczne w pełni bezpieczne. 
Cena obejmuje 300 porcji.

Latające strzały - koszt 350 PLN

Uczestnicy spróbują swoich sił w strzelaniu z łuków do słomianych tarcz ustawionych 
w różnej odległości. Stoisko jest zabezpieczane taśmą. 
Cena dotyczy ustawienia 3 stanowisk łuczniczych. 
Animator prowadzący może wcielić się również w postać króla tej dyscypliny- Robin Hooda.

Celny strzał - koszt 320 PLN

Możliwość sprawdzenia się w strzelaniu do celu. 
Proponujemy strzelanie z wiatrówki, lub broni ASG 
(repliki prawdziwych broni – amunicją są plastikowe kulki) do ustawionych tarcz. 
Stoisko zabezpieczone jest taśmą. 



Dmuchane zamki - koszt 1 600 PLN

Do wynajęcia dmuchane zamki dla dzieci posiadające aktualny atest i ubezpieczenie OC. 
Parametry: 
Słoneczko: 9/5/6 metrów ( dł., szer., wys.), Żyrafa: 7/6/5,5 metrów (dł., szer., wys.). 
Cena dotyczy 1 urządzenia z obsługą na czas max 5h.

Ścianka Wspinaczkowa - koszt 1300/1500/1700 PLN

Przeznaczona dla wszystkich uczestników imprezy. 
Jest to walec o wysokości 8 i średnicy 4 metrów. 
Cena uzależniona od ilości wejść: 1/2/3. 
Cena dotyczy wynajęcia urządzenia z obsługą na czas max 5h.

Trampolina - koszt 600/900/1200 PLN

Trampolina nadaje się na wszystkie imprezy z udziałem dzieci, oraz dorosłych. 
Dane techniczne: wysokość 2,8 m. ( bez siatki 1 m.), średnica 4, 6 m. 
Cena dotyczy wynajmu 1,2,3 sztuk z obsługą.

Relacja fotograficzna - koszt 400 PLN

Proponujemy Państwu uwiecznienie wielu wspaniałych momentów z imprezy. 
W cenie przygotujemy dla Państwa 2 płyty z nagranymi zdjęciami wykonanymi 
przez profesjonalnego fotografa.



PROMOCJE:
 

Przy zamówieniu 3 atrakcji Koszt: 1300 PLN

Przy zamówieniu 5 atrakcji Koszt: 1700 PLN

Przy zamówieniu 7 atrakcji Koszt: 2500 PLN

◎ Podane ceny są cenami brutto.
◎ Promocje nie dotyczą atrakcji oznaczonych gwiazdką.◎ Promocje nie dotyczą atrakcji oznaczonych gwiazdką.

◎Atrakcje wynajęte są na czas 3 godzin.
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