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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



Gry terenowe to wciąż innowacyjna forma organizacji
czasu. Jest ich wiele rodzajów: tradycyjne podchody, gry z
wykorzystaniem mapy i kompasu, gry fabularne, questingi i
wiele innych. Możemy stworzyć ciekawe zajęcia w formie
gry terenowej dla każdej z kategorii wiekowej.
Dostosowujemy się do podanej tematyki lub proponujemy
coś ,,od siebie''. Każdy scenariusz personalizujemy do wieku i
upodobań i każdy jest inny, bo żadna grupa nie jest taka
sama. 

Gra terenowa to doskonałe urozmaicenie dla kolonii,
półkolonii, domów kultury wycieczek, szkół, wyjazdów
integracyjnych hoteli, festynu i wielu innych. 

Potrzebujesz ciekawych zajęć dla grupy

dzieci, młodzieży albo dorosły? 

 

DOSKONALE TRAFIŁEŚ! 



 

gra terenowa może odbywać się wewnątrz lub na
zewnątrz
 
wykorzystujemy podstawowe narzędzia takie jak:
mapa, kompas, busola, ale również smartfony i różne
aplikacje

tematyka może dotyczyć wszystkiego; może to być
historyczna gra terenowa albo matematyczna gra
terenowa z mnóstwem matematycznych łamigłówek
jako powtórka materiału; możemy przenieść się w
świat bajek i baśni i poszukiwać zaginionego skarbu
w jakimkolwiek miejscu jesteśmy; 

podczas zabawy wykorzystujemy nasze innowacyjne
narzędzia animacyjne: kulę zrobingową, łuki,
wykrywacze metalu, skaczące szczudła i wiele innych

czas gry dostosowujemy do Twoich możliwości 

możemy przeprowadzić jednorazowe lub cykliczne
zajęcia

zajęcia prowadzi instruktor harcerski - nasz
specjalista od gier terenowych i orientacji w terenie,
a także nasi kreatywni animatorzy  

Trudno to opisać, to trzeba przeżyć. 

Gra terenowa to niezapomniana,  pełna
ekscytacji przygoda.



Mapa, kompas i busola - warsztaty z orientacji w terenie
Leśne życie - tropy zwierząt, budowa chatek
Zaplątani - sznurki, węzły, wykorzystanie w praktyce
Łuk i strzały - zajęcia łucznicze
Lecimy pod niebo - zajęcia kreatywne (budowa własnych
latawcy i wynalazków)
Kuchnia polowa - ogniska i stosy ogniskowe, gotowanie
herbaty i innych smakołyków;

Przykładowa tematyka cyklicznych zajęć
terenowych:

Zobacz przykładowe scenariusze gier
terenowych



Fabularna gra terenowa „Bractwo Zawiszy Czarnego” Gra
przeznaczona dla grup szkolnych (10-20 osób, czas trwania około 8h
+ czas na przygotowanie się do gry jeszcze w szkole). Fabuła oparta
na historii Zawiszy Czarnego, rycerza, który przed wyruszeniem na
bitwę z Turkami, przez kilka lat mieszkał w zamku w Rożnowie. Będą
się na nią składać następujące elementy: zagadki logiczne,
strzelanie z łuku, gotowanie na kuchni polowej, szukanie skarbu przy
użycia wykrywacza metali, zwiedzanie zabytków Rożnowa i okolic,
posługiwanie się mapą, zabawy sprawnościowe, zorbing. W grze
weźmie udział od 2 do 5 animatorów przebranych w odpowiednie
stroje. Znaczna część gry będzie się odbywać w okolicach zamku
Zawiszy Czarnego (m.in. na skałkach) oraz na Zamku Dolnym w
Rożnowie.

Gra przeznaczona dla grup szkolnych (10-20 osób, czas trwania
około 8h + kilka dni na przygotowania, które młodzież rozpoczyna
jeszcze w szkole)  oparta na historii Inków wg której, skarb Inków
prawdopodobnie (były prowadzone badania naukowe w tej sprawie)
jest ukryty pod zamkiem Tropsztyn. Elementy gry: zagadki logiczne,
odczytywanie kipu (pismo węzełkowe), zorbing, strzelanie z łuku,
gotowanie na kuchni polowej, szukanie skarbu przy użycia
wykrywacza metali, zwiedzanie zabytków Rożnowa i okolic,
posługiwanie się mapą, zabawy sprawnościowe. W grze weźmie
udział od 2 do 5 animatorów przebranych w odpowiednie stroje.
Zakończenie gry będzie miało miejsce na zamku Tropsztyn (w
sezonie, kiedy jest otwarty) lub na wałach pod zamkiem (kiedy zamek
jest zamknięty). Poszczególne zadania w grze będą wykonywane w
różnych atrakcyjnych punktach po uzgodnieniu z koordynatorem
grupy (np. plac przy kościele w Tropiu, brzeg Dunajca przy zaporze w
Rożnowie, skałki w Rożnowie).

Gra terenowa „Bractwo Zawiszy Czarnego”

Gra terenowa „Skarb Inków”



To gra przygotowana specjalnie dla młodszych dzieci. Maluchy
wraz z animatorami muszą przeszukać wyznaczony teren (przy
okazji zwiedzając zakątki Rożnowa i okolic) aby odnaleźć
tajemnicze smocze jajo… po drodze czeka na nie mnóstwo
niespodzianek i zadań. Gra może być dostosowana do różnych
grup różnej wielkości oraz do konkretnego czasu trwania.

Powiedz nam jakie wydarzenie organizujesz a my przygotujemy
niepowtarzalną grę terenową, która je urozmaici. Masz wpływ
na wiele detali – czas trwania gry, obszar, fabułę, zadania.
Opracowujemy gry zarówno dla indywidualnych klientów (np.
gry urodzinowe dla dzieci, gry o tematyce sakralnej z okazji I
komunii) jak i dla instytucji (gry terenowe dla szkół, gry podczas
pikników i festynów) oraz klientów biznesowych (terenowe gry
integracyjne).

Gra terenowa „W poszukiwaniu smoczego jaja”

Gry terenowe spersonalizowane

– warsztaty tworzenia questingów tematycznych
– warsztaty tworzenie gier edukacyjnych (np. w ramach
sprawdzenia wiedzy uczniów)
– ogólne warsztaty tworzenia gier (np. dla instruktorów domów
kultury)

Warsztaty tworzenia własnych gier
Chcesz się wyróżniać – miej w zanadrzu własną grę. Oferujemy



Gdyby się tak dało to
oczywiście pominęlibyśmy tę

kwestię, ale się nie da. 

CZYLI ILE TO U
NAS KOSZTUJE?

KWESTIA MNIEJ PRZYJEMNA

Nie wiemy ile będzie kosztować
Twoja gra terenowa. 

Cena zależna jest w zasadzie od wszystkiego: ilości
uczestników, wybranych dodatkowych atrakcji, tematyki,

miejsca i czasu. 

Największe koszty generuje u nas Animator i Instruktor, to on
jest najdroższy, ale dlatego że szanujemy jego pracę i
zaangażowanie. Animatorzy i Instruktorzy  posiadają
odpowiednie ubezpieczenie i umowę.
Jesteśmy firmą, a jej utrzymanie kosztuje nie mało. Korzystamy
z profesjonalnego sprzętu, wciąż inwestujemy w niego i sienie.  

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.



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...











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! 

Jesteś u celu!

mail: biuro.eduanima@gmail.com
nr tel.: 888 567 085

SKONTAKTUJ SIĘ


