DODATKOWE ATRAKCJE
URODZINOWE – cennik i opis

 URODZINY TEMATYCZNE - 150 zł za całą grupę
Zabawa z animatorami, którzy zaproponują mieszankę wielu różnych zabaw
ruchowych, plastycznych i logicznych w oparciu o wybrany wcześniej motyw np.
olimpiada sportowa, piraci, małe zoo, kinderbalet, gwiezdne wojny i wiele, wiele
innych, także tych zaproponowanych przez Państwa.

 URODZINY EDUKACYJNE - 150 zł za całą grupę
Urodziny edukacyjne to odpowiedź na szerokie zainteresowania naszych jubilatów
oraz coraz większe wymagania rodziców. Specjalnie dla tych, którzy oczekują czegoś
więcej od zabawy urodzinowej proponujemy kilka scenariuszy tematycznych.

 DODATKOWE ATRAKCJE - 50 – 700 zł za całą grupę
Polecamy sprawdzone przez nas oferty wielu artystów, naukowców i animatorów, a w
śród nich: teatr baniek mydlanych, zabawy z gadami, warsztaty archeologiczne,
zabawa z rozbijaniem piniaty, balonowe show czy warsztaty z klockami LEGO.

 URODZINOWY TELEDYSK - 900 zł za całą grupę
 SESJA ZDJĘCIOWA - 400 zł za całą grupę
Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i propozycje rodziców. Nasi animatorzy mogą stworzyć
nowe scenariusze zabaw zgodnych z tematem zainteresowań dzieci.

 URODZINY TEMATYCZNE
Zdobywcy kosmosu
Zabawa w kosmicznym klimacie, ciekawostki o kosmosie i gwiazdach, kreatywne bazgroły w
których główną rolę odgrywają dziecięce marzenia (nie tylko te o lotach na księżyc).
Piraci
Urodziny pirackie to gratka nie tylko dla fascynatów „Piratów z Karaibów”, to świetna zabawa dla
wszystkich,
którzy
lubią
poszukiwać
skarbów
lub
rozszyfrowywać
listy
z butelki. Łamigłówki i zagadki logiczne, gry i zabawy zręcznościowe.
Rycerze i Księżniczki
To zabawa w konwencji starodawnych zwyczajów, dowiemy się jakie sprawności musi posiadać
prawdziwy rycerz, i jak wyglądały księżniczki, nie tylko te z dzisiejszych bajek.
A wszystko to po odnalezieniu starej księgi.
Kubuś i przyjaciele
To zabawa dla najmłodszych jubilatów i fanów najsympatyczniejszego misia na świecie, czyli
Kubusia Puchatka. Podczas urodzin motywem przewodnim będzie on sam oraz jego przyjaciele.
Olimpiada Sportowa
Dla wszystkich, którzy nie lubią siedzieć w jednym miejscu proponujemy prawdziwy maraton
rozmaitych konkurencji sportowych: chodzenie na szczudłach, skoki w workach, pokonywanie
przeszkód i wiele innych.
Małe zoo
Jak odróżnić ślady lisa od kota, oraz jak rozpoznać dźwięki lasu i łąki. To temat na urodziny dla
najmłodszych z najmłodszych jubilatów.
Mała Miss
To urodziny przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych kobietach – szalone fryzury, makijaże,
owocowe maseczki czy tor przeszkód na obcasach.

Mali Agenci
To gratka dla miłośników rozszyfrowywania zagadek oraz odkrywania tajemnic. Urodziny odbywają
się w formie szkolenia dla małych agentów, a więc zdobywamy umiejętności, jakimi powinien
posługiwać się prawdziwy detektyw.
Stadion urodzinowy
Aby powstał stadion urodzinowy mali kibice muszą przygotować swoje własne flagi, gwizdki lub
szaliki. Tak gotowi do meczu możemy rozegrać urodzinowy turniej piłki nożnej. Na kibiców czeka
również sprawdzian z piłkarskiej wiedzy.
Akcja Integracja
To zabawa dla nowo zapoznanej grupy, w której królują zadania przełamujące lody, budujące i
integrujące grupę w naturalny sposób. Nasz przepis jest prosty: odrobina rywalizacji, wspólny cel i
dobra zabawa.
Najdzikszy Dziki Zachód
Kowboje i pościgi w klimacie Dzikiego Zachodu. Dużo zabaw ruchowych oraz zręcznościowych.
Emocje gwarantowane!
Komandosi na wojskowym szkoleniu
Urodziny w konwencji prawdziwego szkolenia. Aby zasłużyć na odznakę trzeba sprostać nie jednemu
zadaniu.
Lego Ninjago
W trakcie tej zabawy spróbujemy wcielić się w rolę dzielnych Wojowników Ninja. Przed dzieciakami
do wykonania wiele zadań i podróży po Jaskini Rozpaczy, Zamarzniętym Pustkowiu, czy Świątyni
Ognia. W każdym miejscu czeka inne zadanie, czy uda nam się zaskoczyć uczestników? Kto zostanie
Złotym
Ninja?
Czy
uda
im
się
odnaleźć
skarb
i pokonać groźnego smoka?

Scooby Doo i zamek strachów
Razem z bohaterami bajek Scooby Doo będziemy szukać Widma Nocy. Musimy odnaleźć jego
kryjówkę, w której znajduje się skarb, a po drodze rozwiązać nie jedną zagadkę. Zabawa w Scooby
Doo to prawdziwa gratka dla fanów zagadek i tajemnic.
W krainie lodu
Razem z Anną – bohaterką disneyowskiej animacji wyruszamy w podróż pełną przygód
i wyzwań. W tej zabawie królują zimowe dyscypliny: bitwa na śnieżki, skoki na lodowych krach,
ozdabianie zimowych śnieżek. Animatorzy przygotowują specjalne zadania, aby jak najszybciej
pozbyć się pogodowych anomalii wywołanych przez Elsę.
Poszukiwacze skarbów
To idealna zabawa dla dzieciaków które uwielbiają trochę pogłówkować i kombinować. Animatorzy
przygotują specjalne zadania, do których rozwiązania przyda się z pewnością mapa i dobre
pomysły!
Poszukiwacze
skarbów
to
zabawa,
która
sprawdza
się
najlepiej
w plenerze.
W Nibylandii
Zapraszamy na wyprawę w nieznane! Naszym przewodnikiem będzie sam Piotruś Pan. Czy
nauczymy się latać? Czy uda nam się uratować Dzwoneczka z rąk wrogów? Zrobimy własny
Magiczny Pyłek i razem z Zagubionymi Chłopcami przeżyjemy niezapomniane chwile.
Kinderbalet
To szalone i roztańczone urodziny w rytmie największych hitów. Podczas zabawy nauczymy się
nowych kroków tanecznych oraz zorganizujemy taneczny quiz! Jak to na prawdziwe przyjęcie
przystało zadbamy o maski i specjalne gadżety. Ta zabawa sprawdza się nie tylko w karnawale!
Gwiezdne Wojny
Ta kultowa trylogia z pewnością zasługuje na wyjątkową zabawę. Wszystkich fanów świetlnych
mieczy zapraszamy na specjalnie przez nas przygotowane szkolenie Jedi. Każdy uczestnik przejdzie
test sprawności, spostrzegawczości i odwagi, aby na końcu złożyć oficjalną przysięgę Jedi.

 URODZINY EDUKACYJNE
Raz na ludowo!
To zabawa w folkowym klimacie. Uczestnicy poznają regionalną mapę Polski, będą mieli
okazję dowiedzieć się jak wyglądały tradycyjne stroje z różnych regionów, poznają wiele
ciekawostek związanych z tradycjami. oraz stworzą wielką łowicką wycinankę.
Naukowe tajemnice
To temat dedykowany wszystkim tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę
z nauką i edukacją. Pod okiem animatorów wykonają kilka prostych eksperymentów,
dzięki którym dowiedzą się dlaczego instrumenty grają, czy można zobaczyć powietrze
i dlaczego mandarynka nie tonie?
Kreatywne dzieciaki
Zabawa połączona z treningiem kreatywności. Stawiamy na rozwój wyobraźni oraz
umiejętności twórczego myślenia. Poznamy historię wynalazków i spróbujemy stworzyć
nowe i oryginalne urządzenia.
Podróże małe i duże
Podczas tych zajęć tzw. podróżowanie palcem po mapie jest tylko przyczynkiem do
wspaniałej, prawdziwej podróży w świat tradycji i obyczajów, obcych języków oraz
licznych ciekawostek, pochodzących z najodleglejszych zakątków świata. Na zajęciach
zaprezentujemy wybrane kraje i zastanowimy się dlaczego we Francji jada się ślimaki,
a mieszkańcy Gruzji nie potrafią jeździć na rowerze?

 DODATKOWE ATRAKCJE
Skręcanie baloników, malowanie buziek, tatuaże
Rozbijanie Piniaty
Urodziny z Gadami
Gra terenowa Podchody
Zamykanie w bańce mydlanej
Teatr Baniek Mydlanych
Cyrk Einsteina
Balonowe Show
Naukowe WOW! Fizyka
Naukowe WOW! Chemia
Magiczne show
Wizyta Klauna
Just Edi Show – występ komika
Warsztaty archeologiczne
Bajkoopowiadanie

60 zł
160 zł
400 zł
200 zł
150 zł
Ok. 550 zł
Ok. 550zł
Ok. 500zł
Ok. 600zł
Ok. 600zł
Ok. 500zł
Ok. 400zł
Ok. 600zł
Ok. 350zł
Ok. 700zł

*Ceny podane w powyższej tabeli to ceny przybliżone dla całej grupy. Aby zamówić daną atrakcję
dodatkową prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia dostępności wybranego terminu i
ceny.

 URODZINOWY TELEDYSK
Urodzinowy teledysk to nie tylko dobra zabawa podczas nagrania, ale też wyjątkowa
pamiątka!

Przykład: http://vimeo.com/111241583

Co robimy „na planie”?
• Animatorzy razem z uczestnikami zabawy przygotowują dodatkowo specjalne
rekwizyty
• Nagrywamy spontaniczną zabawę
• Nagrywamy „wyreżyserowane” ujęcia
• Podglądamy jak wyglądamy na nagraniu i dużo się śmiejemy:)

