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ANIMATOR U CIEBIE

CIEKAWIE, KREATYWNIE,
ZABAWNIE
TO NASZE HASŁA I STYL
NASZEGO DZIAŁANIA

Dom, mieszkanie, działka czy ogród? Nie straszne nam żadne warunki, w każdej przestrzeni
się odnajdziemy. Wybierzcie pakiet dla siebie, zadzwońcie, ustalimy szczegóły.

SALA URODZINOWA TRELE MORELE
JELCZ-LASKOWICE, UL. OŁAWSKA 202
Przy Oławskiej 202, jest mały biały domek pełen ciekawych pomysłów, energicznych zabaw



i kreatywnych warsztatów. Gdy jest ciepło pobawimy się na dworze, gdy wieje albo pada schowamy



się do środka. Cena pakietu obejmuje: zaproszenia, talerzyki, kubeczki, łyżeczki,
animacje urodzinowe. Poczęstunek w zakresie zamawiającego.




Czas trwania każdych urodzin: 120 minut



Miejsce: Sala Urodzinowa Trele Morele/dom/mieszkanie/park/itp.



Dojazd: 20 km bezpłatny, potem 1,50 zł za 1 km (liczymy w jedną stronę)



Solenizant zawsze GRATIS!




Animujemy:
Przyjęcia rodzinne
Urodziny dla dzieci
Wesela
Eventy firmowe
Pikniki/festyny
Imprezy szkolne
Bale przedszkolne
Gry terenowe
Kreatywne warsztaty

PAKIETY UNIWERSALNE
Energiczne Urodzinki 250 zł (do 10 gości) +10 zł dodatkowa osoba
Dyskoteka 250 zł (do 10 gości) +10 zł dodatkowa osoba
Sport i Rywalizacja 280 zł (do 10 gości) +10 zł dodatkowa osoba
Ogródek Animacyjny 320 zł (do 10 gości) +10 zł dodatkowa osoba
PAKIETY KREATYWNE
Pachnące Mydełka 320 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
Szklane Dzieła 320 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
Dekoracyjne Magnesy 300 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
Kolorowe Torebki 320 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
Domowe Eksperymenty 350 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
Sensoplastyka 350 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
Autorska Koszulka/Poduszka 350 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
Świece Żelowe 350 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
DODATKOWE ATRAKCJE:

Filcowe Zawieszki 350 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba

Kolory Holi 8 zł/dziecko

Pokaz bańkowy + zamykanie 100 zł

Malowanie twarzy 50 zł/grupa

Mini Pokaz Iluzji 100 zł

Wielkie bańki mydlane 30 zł

Skręcanie baloników 30 zł

Zamykanie w Bańce 30 zł

Dekoracja tematyczna od 50 zł

Piniata 40 zł (bez cukierków)

Odwiedziny Lamparta 80 zł/30 minut

Kolorowe warkoczyki 8 zł/szt.

Odwiedziny Myszki Mini 80 zł/30 minut

Piżama Party 280 zł (do 10 gości) +10 zł dodatkowa osoba

Tatuaże brokatowe 5 zł/szt.

Stół z ławkami na 12 dzieci 50 zł/kpl.

Temat na Życzenie od 280 zł (do 10 gości) +10 zł dodatkowa osoba

Terenowa Wyprawa 400 zł (do 10 gości) +15 zł dodatkowa osoba
PAKIETY TEMATYCZNE
Mix Bajkowy 280 zł (do 10 gości) +10 zł dodatkowa osoba

Energiczne Urodzinki

Sensoplastyka

Zestaw szalonych, kolorowych i dynamicznych zabaw. Każdorazowo dostoso-

Nadrzędnym celem zajęć Sensoplastyka® jest wspieranie rozwoju kompetencji

wywany do warunków przestrzennych oraz wieku i liczby dzieci. Z pewnością

intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni

obejmie zabawy z muzyką, chustą animacyjną, zabawy sportowe i integracyjne.

oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. A w praktyce

Dzieci wykonają także wspólnie prezent dla Solenizanta.

będziemy wąchać, dotykać, deptać, mieszać, dodawać, odbijać, zgniatać

Idealne już od 5 urodzin.

i brudzić się. Propozycja dla odważnych rodziców, gdzie zabawa może wziąć
górę nad chwilowym zaburzenie porządku w mieszkaniu. Idealnie sprawdzi się

Dyskoteka

w ogrodzie. Obowiązkowe ubranie zmienne dla wszystkich uczestników.

Pakiet przeznaczony dla miłośników tańca i zabaw muzycznych. W czasie

Idealne dla dzieci między 1 a 99 rokiem życia.

urodzin przeprowadzimy szeroką listę zabaw tanecznych, tańców animacyjnych oraz zostawimy trochę czasu na indywidualne wygibasy dzieciaczków.
Wspólnie zrobimy pamiątkę dla Solenizanta.

Autorska Koszulka/Poduszka
Solenizant i jego goście zaprojektują i wykonają dekoracje na koszulce lub
poduszce. Każde dziecko z imprezy wyjdzie w wyjątkowym stroju. Kilka ener-

Sport i Rywalizacja

gicznych zabaw także przewidzianych w programie.

Urodziny idealne dla miłośników dyscyplin sportowych

Proponujemy od 6 roku życia.

i zawodów. Podczas urodzin przeprowadzimy małą olimpiadę, podczas której
nawet przegrani będą się świetnie bawić. Ze względu na konieczność akceptacji przegranej dedykujemy ten program od 7 roku życia.

Świece Żelowe
Warsztaty tworzenia świec żelowych/parafinowych połączone z kolorowymi
i szalonymi zabawami z animatorem. Oczywiście po tych kreatywnych urodzi-

Ogródek Animacyjny

nach świece będą własnością małych gości i wspaniałą pamiątką z Waszej

Ten pakiet powstał z myślą o najmłodszych dzieciach, dedykujemy go głównie od

imprezy. Idealne od 5 lat.

3 roku życia. Obejmuje: wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, skręcanie
baloników, plenerowy kąt plastyczny, energiczne zabawy oraz kilka zabawek
sportowo-ogrodowych do indywidualnego wykorzystania przez dzieci.

Filcowe Zawieszki
Idealne urodziny dla starszych dziewczynek (9-12 lat). Nauczymy je szyć,
a wcześniej projektować, a śmiechu przy tym będzie co niemiara. Pozostały

Pachnące Mydełka

czas urodzin wykorzystamy na babskie zabawy.

Połączenie warsztatów tworzenia mydełek glicerynowych z energicznymi zabawami. Wszyscy uczestnicy po skończonej imprezie zabiorą do domu wspaniały

Terenowa Wyprawa

prezent w postaci własnoręcznie wykonanych mydełek.

Zabawa na określonym terenie. Konieczne będzie użycie mapy, sprytu

Odpowiednie dla dzieci już od 5 roku życia.

i umysłu. Zagadki, łamigłówki i zadania specjalne czekają ukryte na Solenizanta
i jego gości. Polecamy od 8 lat.

Szklane Dzieła
Część przyjęcia zostanie przeznaczona na malowanie obrazków na szkle, które
dzieci zabiorą jako pamiątkę z Waszej imprezy. Druga połowa urodzin to
zabawy ruchowe. Proponujemy od 7 urodzin.

Dekoracyjne Magnesy
Kolejna kreatywna propozycja urodzinowa to stół pełen ciekawych gadżetów
(filce, pianki, wstążki, cekiny, kryształki, naklejki, itp.), z których powstaną
kolorowe i autorskie magnesy. Magnesy będą wspaniałą pamiątką dla gości
urodzinowych. Podczas imprezy znajdzie się także sporo czasu na szalone
zabawy z animatorem. Proponujemy od 5 urodzin.

Mix Bajkowy
Ten pakiet to składanka dla miłośników kina. Zabawy i konkurencje nawiązują do
popularnych bajek i filmów animowanych. Przy wyborzebajek kierujemy się
upodobaniami Solenizanta. W czasie urodzin powstanie także prezent dla
Jubilata. Zabawy tematyczne proponujemy od 5 urodzin.
Piżama Party
Wstęp na imprezę tylko w piżamie i z własną poduszką, a dalej to już istne
babskie szaleństwo. Wzajemne malowanie paznokci, maseczki na twarz, karaoke,
piżamowy dancing. Idealne już od 6 roku życia, głównie dla dziewczynek.
Temat na Życzenie

Kolorowe Torebki
Podobnie jak przy magnesach, do dyspozycji dzieci jest cały stół gadżetów
dekoracyjnych i plastycznych. Tym razem do ozdabiania dzieci dostają gładkie

Podejmiemy się realizacji niemal każdego tematu zaproponowanego przez Was.
Koniecznie zapytajcie przyszłego Solenizanta jaki jest jego pomysł na ten dzień,
a my go zrealizujemy. Na Wasze życzenie zajmiemy się także kompleksową

torebki prezentowe. Gwarantujemy, że na wyjście każda torebka będzie niepowtarzalna. Poza tym zostanie sporo czasu na wspólne energiczne zabawy.
Idealne już od lat 5.
Domowe Eksperymenty
W domowych warunkach zmierzymy się z prawami fizycznymi
i chemicznymi. Przeprowadzimy kilka ciekawych eksperymentów, które spróbujemy w przystępny sposób zrozumieć. Pomiędzy eksperymentami będzie czas na
wspólne zabawy z animatorem. Proponujemy od 8 roku życia.
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