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Jesteśmy doświadczoną firmą edukacyjno-animacyjną, a to
oznacza, że proponujemy szeroki wachlarz usług nie tylko
animacyjnych, ale i edukacyjnych. Oferty personalizujemy i
dostosowujemy do potrzeb i wymagań klientów. Masz jakiś
pomysł? Chętnie go zrealizujemy. 

Poza doświadczeniem i uśmiechem mamy do dyspozycji
różnorodne, innowacyjne narzędzia animacyjne. Nasi Animatorzy
są szkoleni i odpowiednio przygotowywani do pracy, utrzymują
standardy akademickie, cały czas są z grupą i dla grupy,
reagując na ich potrzeby. Korzystamy z profesjonalnego sprzętu
animacyjnego oraz posiadamy odpowiednie ubezpieczenie.

Witaj w Centrum
Edukacji i Animacji

EduAnima 

Chcesz się przekonać?
Sprawdź nas!

KIM JESTEŚMY? 

 

KONTAKT
mail: biuro.eduanima@gmail.com

nr tel.: 888 567 085

zobacz ofertę
do końca



W TWOJEJ SZKOLE MOŻEMY: 

PRZEPROWADZIĆ WARSZTATY DLA DZIECI 

PRZPROWADZIĆ SZKOLENIA DLA NAUCZYCELI 

PRZPROWADZIĆ ANIMACJE

 
sprawdź ofertę warsztatów dla dzieci

sprawdź ofertę szkoleń 

mikołajowe
andrzejkowe
karnawałowe
z okazji Dnia Dziecka

No i oczywiście nie boimy się wyzwań

Przygotujemy spersonalizowane  animacyjno-
edukacyjne atrakcje zgodne z charterem

wydarzenia



Podczas każdej zabawy niezależnie od
tematyki w cenie zawierają się:

Tower of power
gumizelą
chustą Klanzy
liną animacyjną
tunelem animacyjnym XXL i kostkami XXL
tradycyjnymi balonami
muzyką

zabawy i konkursy z

konkursy taneczne
nagłośnienie 
muzyka
wodzirej
postać z kolorowego balonika dla każdego dziecka
bańki mydlane 

opcjonalnie malowanie twarzy/brokatowe tatuaże 
kula sferyczna

Nasze szkolne animacje
wyglądają mniej więcej tak

Jeśli oragnizujesz imprezę w plenerze w zandarzu mamy dużo
więcej stanowsik z atrakcjami.



Podczas animacji  mikołajowej poprzez zabawy
przygotowujemy dzieci na przyjście Mikołaja.
Wszystkie są dostosowane do tematyki. Dzieci
zostają zapoznane z prawdziwą historią
Świętego Mikołaja i zostaje im wyjaśnione skąd
wziął się współczesny Mikołaj. Podczas zabawy
nie brakuje tańców animacyjnych, zabaw z
chustą i gumizelą, a także z pozostałymi naszymi
narzędziami animacyjnymi. 

Podczas imprezy animacyjnej z okazji andrzejek
zapoznajemy dzieci z tym skąd w ogóle takie
obchody się wzięły. Impreza utrzymana jest w
formie wielkiej przepowiedni dla szkoły. Dzieci
biorąc udział w zabawach dowiadują się
kolejnych prawd o przyszłości szkoły i swoich
nauczycieli. Bez obaw, nie mamy zamiaru
zapalać w dzieciach wiary w wróżbiarstwo.
Wszystko to będzie niewinnym prorokowaniem
ustalonym z wychowawcą, który pomoże nam
owe zapowiedzi spełnić. ;)  Impreza
andrzejkowa opiera się głównie na zabawach z
muzyką i z wykorzystaniem narzędzi
animacyjnych.

ANIMACJA MIKOŁAJOWA-historia prawdziwa

andrzejkowe zabawy



Zabawa karnawałowa opiera się na zabawa z
muzyką z wykorzystaniem narzędzi
animacyjnych.  Zabawy konstruowane są tak by 
 odpowiadały karnawałowi z różnych stron
świata. Towarzyszy nam smok chiński w klimacie
rodem z Rio De Janeiro i przebraniami prosto z
Wenecji. Nie zabraknie też naszych
tradycyjnych polskich zabaw i konkursów.
Wszystko to oczywiście z wykorzystaniem
wymienionych wyżej atrakcji i narzędzi
animacyjnych. 

NO DOBRA...
Ale ile to kosztuje?

Organizujesz inne wydarzenie? Daj nam znać, a
przygotujemy indywidulaną propozycję zabaw i
atrakcji z tej okazji, zważając na Twoje potrzeby.
Jeśli impreza odbywa się w w plenerze
zaproponujemy różnorodne stanowiska z
atrakcjami, gry terenowe, kąciki plastyczne i
warsztatowe. Najpierw musimy poznać Twoje
oczekiwania.

karnawałowa zabawa z 4 stron świata

pozostałe



Gdyby się tak dało to
oczywiście pominęlibyśmy tę

kwestię, ale się nie da. 

Największe koszty generuje u nas Animator, to on jest najdroższy,
ale dlatego że szanujemy jego pracę i zaangażowanie. Animator
posiada odpowiednie ubezpieczenie i umowę.
Jesteśmy firmą, a jej utrzymanie kosztuje nie mało. Korzystamy z
profesjonalnego sprzętu, wciąż inwestujemy w niego i siebie
dlatego nasze animacje wyceniamy tak jak niżej.

czyli Ile to u nas
kosztuje?

kwestia mniej przyjemna

do 30 dzieci 30-80 dzieci

2H

3H

250 zł

350 zł 550 zł

450 zł

pomagasz z nami!
Z każdej wykupionej u nas usługi animacyjnej część dochodu
przekazujemy fundacji MISEVI (www.misevi.pl) Równowartość
przekazanej kwoty to miesiąc edukacji dla jednego dziecka z
Madagaskaru.

80-100 dzieci

650 zł

750 zł



Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest
zaproszeniem do negocjacji, nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego
oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
Jeśli czegoś nie znaleźli Państwo w ofercie…. to prosimy
o informację... zobaczymy co da się zrobić. Możemy też
ponegocjować.

Jeszcze tylko
przeczytaj to... 

A teraz pooglądaj zdjęcia z
naszych animacji...











Przekonaliśmy Cię?
 

Jeśli nie, to miło nam będzie jeśli powiesz dlaczego. 
może dzięki temu dokonamy zmian na lepsze!

 

jeśli tak...
 to do zobaczenia na Twoim przyjęciu weselnym! 

 
Niezależnie od Twojej decyzji 

Powodzenia w przygotowaniach! 


