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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



Poniżej zaproponujemy kilka stanowisk atrakcji, jednakże jest to

tylko propozycja. Chcielibyśmy poznać charakter imprezy i

miejsce by móc  zaproponować coś spersonalizowanego. 

Każdą realizacji wyceniamy osobno by nikt nie był stratny.

Przejrzyj ofertę, wybierz co Cię interesuje i odezwij się do nas, a

my podamy ostateczną kwotę usługi.

Możesz również podać swój budżet, a my przygotujemy ofertę

według Twoich możliwości. 

Festyn? Większa czy
mniejsza impreza

plenerowa?
Nie masz pomysłu na atrakcje dla dużych i małych
podczas Twojej imprezy? Zorganizujemy je od A do Z! 

Sprawdź NASZE
ATRAKCJE

 

POMOŻEMY! 

Wszystkie atrakcje są dostosowane do tematyki i charateru

imprezy.



Atrakcje 

To nie wszytsko...

 pakiet zabaw jako jedna atrakcja: zabawy z chustą
KLANZY, zabawy z gumizelą, gry i zabawy z liną animacyjną,
zabawy i tańce animacyjne 
pokazy baniek mydlanych i warsztaty dla dzieci 
stanowisko malowania twarzy/ malowanych tatuaży 
 pakiet jako jedno stanowisko lub z wykorzystaniem
wskazanych narzędzi przy stanowiskach
personalizowanych: klocki konstrukcyjne, słomki
konstrukcyjne, Jenga XXL, Wygibajtus, kostki animacyjne XXL,
tunel animacyjny XXL.
stanowisko tworzenia postaci z długoch baloników,
opcjonalnie warsztaty dla dzieci 
opcjonalnie konkursy dostosowane do tematyki 
tematyczne stanowisko plastyczne 
proste konkurencje sportowe (opcjonalnie tematyczne tory
przeszkód)
stanowisko z zabawami naszych babć i dziadków 
brokatowe tatuaże
wplatanie kolorowych warkoczyków

super Atrakcja 
KULA SFERYCZNA - gigantyczna dmuchana kula, w której
prawo grawitacji nie obowiązuje 
SKACZĄCE SZCZUDŁA - nogi kangura dzięki którym w 5
minut jesteś w stanie wykonywać skoki na kilka metrów
odpowiednie i bezpieczne dla dzieci i dorosłych 
STANOWISKO ŁUCZNICZE - totalnie bezpieczna atrakcje,
gdzie pod okiem instruktora można sprawdzić swoją celność
strzelając w dwóch rodzajów łuków do ruchomych i
nieruchomych celów 



stanowisko
warsztatowe

Oprócz tego, że możemy
przygotować spersonalizowane
stanowiska dotyczące tematyki
imprezy, możemy również
przygotować warsztaty, podczas
których dzieci mogą uczyć się robić
swój własny łuk,  artystycznie
dekorować pierniczki, tworzyć
wyroby wikliniarskie czy wspólne
prace XXL czy wiele innych
zgodnych z charakterem imprezy.

gra terenowa
 

Potrafimy tworzyć również
uniwersalne gry terenowe, które
mogą być ciekawym urozmaiceniem
Twojej imprezy. Możemy stwrzyć
taką grę, która jeszcze bardziej
zaangażuje uczestników imprezy do
uczestnictwa w niej i wzięcia udziału
we wszystkich atrakcjach. Zapytaj
nas o grę terenową, a szczegółowo
wytłumaczymy na czym to polega. 

Warsztaty i gra terenowa
na festynie? 

TO SERIO DOBRY POMYSŁ



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

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

Podaj nam swój maksymalny budżet,
a my przygotujemy pakiet atrakcji
dostosowany do Twoich możliwości. 

Cennika tutaj nie znajdziesz.
Nie podamy tutaj ceny, bo jest to niemożliwe. Imprezy
pelenerowe wyceniamy na podstawie wybranych atrakcji. 

ALBO INACZEJ...



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.

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.

A teraz pooglądaj zdjęcia z
naszych animacji...

Przeczytaj jeszcze tylko to...

Może się stać tak, że miło Cię zaskoczymy
i zaproponujemy Ci nową atrakcję!

I to... 



Gumizela

CHUSTA KLANZY 



Postacie z
balonów

Malowanie
twarzy



Łucznictwo



Kula
sferyczna

Skaczące szczudła



gra
terenowa

Kącik plastyczny 



Personalizowane
stanowiska

GRY I ZABAWY



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! 


