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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



Animator na urodzinach zadba o sprawny przebieg imprezy.

Skupi dzieci zapewniając dobrą zabawę i spokojną głowę

rodzicom. 

 

Animację urodzinową dostosujemy do wieku uczestników,

solenizanta, a także preferencji. 

Wszystkie wymienione atrakcje wprowadzamy w formie

zabawy, niespodzianki i odkrycia co dodatkowo urozmaica

czas.

Przyjęcie
urodzinowe z masą

dzieci? 
Nie wyobrażasz sobie imprezy urodzinowej Twojej
pociechy z masą dzieci? 

Sprawdź co zawiera podstawowy
pakiet, tylko najpierw usiądź

 

POMOŻEMY! 



Atrakcje podstawowego pakietu:
zabawy Tower of power
malowanie twarzy, malowane tatuaże 
giga bańki mydlane, pokazy i szybciutkie warsztaty 
gry i zabawy z gumizelą
gry i zabawy z chustą Klanzy
gry i zabawy z liną animacyjną, klocki konstrukcyjne, słomki konstrukcyjne
gry XXL: Jenga, Wygibajtus, puzzle, tunel aniamcyjny XXL, kostki XXL
tworzenie postaci z baloników i mini-warsztaty
tańce integracyjno-animacyjne i zabawy z muzyką, konkursy
zabawy z Bum Bum Rurkami i prostymi instrumentami
zajęcia plastyczne - rysunki XXL, prezent dla solenizanta
kącik dla maluchów - klocki, puzzle, kolorowanki, zabawki itp.
konkurencje sportowe: narty animacyjne, kręgle, zabawy sportowe

To nie wszytsko...

Wciąż się rozwijamy z miesiąca na miesiąc nasza oferta się
powiększa, pojawiają się nowe narzędzia animacyjne, ale przede
wszystkim działa nasza wyobraźnia i mamy coraz więcej pomysłów.
Bez pomysłu nawet najlepiej wyposażony animator nie za wiele
zdziała.

Może się stać tak, że miło Cię zaskoczymy i
przyjedziemy z jakąś nową atrakcją. 

Oby nam tylko czasu nie zabrakło...

Przede wszystkim jednak...
Reagujemy na potrzeby uczestników zabaw. To oni, ich
zaangażowanie, sugestie i reakcje pokazują nam co chcą robić. 
My bacznie ich obserwujemy i odpowiadamy na ich potrzeby. 



Impreza urodzinowa to nie byle jakie wydarzenie. Ważne jest by
szczególnie wyróżnić solenizanta, dlatego z miłą chęcią
dokonamy personalizacji imprezy! Daj nam tylko znac co lubi
Twoja pociecha i jej goście, ale taki motyw zagości na naszej
animacji. 

ANIMATOR NA URODZINY
TO PRZEŻYTEK? 

GRA
Urodzinowa gra terenowa to doskonała alternatywa dla

animacji  urodzinowej. Możesz skorzystać z naszych

gotowych scenariuszy, albo po wywiadzie stworzymy

spersonalizowaną grę terenową. Tematyka dowolna -

możemy przenieść się w świat jednorożców, odlecieć w

kosmos albo zająć się fizyką czy chemią! Ruszymy nie

tylko nasze szare komórki, ale i 4 literki. Podczas gier

wykorzystujemy nasze innowacyjne narzędzia

animacyjne (łuki, skaczące szczudła, wykrywacze metali,

kula zrobingowa itp.). Gwarantujemy, że taki sposób

świętowania tego wyjątkowego dnia zapadnie w głowie

solenizanta i w głowach jego gości na długo,

maksymalnie zaangażuje w wykonywane zadania i udział

w zabawach, a Ty będziesz mógł z przyjemnością patrzeć

na radosne buzie Dzieci. 

urodzinowa 

TERENOWA! 
Podczas gier
korzystamy z
naszych
innowacyjych
narzędzi
animacyjnych

Może jednak warsztaty? 



MUZYCZNE
WARSZTATY Z BUM
BUM RURKAMI

LEŚNE
GOTOWANIE NA
KUCHNI POLOWE 

KULINARNE
Z KULKAMI

MOCY

Proponujemy warsztaty z Bum
Bum Rurkami! Nie wiesz co to?
Z nami się przekonasz. To
magiczne rurki, dzięki którym
możemy przeprowadzić
świetne muzyczne warsztaty z
okazji urodzin Twojej
pociechy. Będą tańce, śpiewy,
zabawy ruchowe, gry z
narzędziami multimedialnymi. 

Gwarantujemy, że takie
urodziny zostaną
zapamiętane na długo!

Leśne gotowanie na kuchni
polowej? Powoli staje się to
abstrakcją, ale my chcemy to
odczarować. Gwarantujemy, że
będzie  to coś niesamowitego, bo
przecież nie co dzień gotujesz
herbatę, z tego, co znalazłeś na
łące. Przypomnij sobie jak Ty
świetnie bawiłeś się na polu. Fajnie
było, co? 

Gotowanie herbaty
z tego co znalazłeś
na łące? 

Ileż dzieci marzyło, żeby zawładnąć kuchnię
mamy i móc połączyć wszytskie znalezione
produkty w jedno? 
Na kulinarnych warsztatch urodzinowych
stanie się to możliwe. Samodzielnie
stworzymy kulki mocy - zdrowe i smaczne
słodycze!

Samodzielnie stworzymy smaczne i zdrowe słodycze!



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

ANIMACJA GRA TERENOWA

2H 250 zł 250 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.

WARSZTATY

250 zł

Podana cena to cena minimalna. Może ona ulec zmianie w
zależności od ilości uczestników i wybranej atrakcji.

Skontaktuj się z nami, a wycenimy atrakcję na podstawie szczegółów. 

Podaj nam swój maksymalny budżet, a my przygotujemy
ofertę według Twoich możliwości. 



prezenty dla każdego z Dzieci – 8 zł/  dziecko    
zamykanie w bańce - 150 zł
kącik malucha z dodatkowym Animatorem-opiekunem 2h -
150 zł, 3h -200 zł, 4h - 250zł
brokatowe tatuaże - 8 zł/ dziecko
wplatanie kolorowych warkoczyków - 8 zł / dziecko

Dodatkowe
usługi

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.

A teraz pooglądaj zdjęcia z
naszych animacji...

Jeszcze tylko
przeczytaj to... 

I to... 

wymarzone 
Zorganizujemy 

urodziny!









Przekonaliśmy Cię?
 

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

 

jeśli tak...
 to do zobaczenia! 

 
Niezależnie od Twojej decyzji 

Powodzenia w przygotowaniach! 


