
C e n t r u m  E d u k a c j i  i  A n i m a c j i  E d u A n i m a



jak
 si

ę b
aw

im
y?

Mamy spore doświadczenie w prowadzeniu animacji podczas różnych imprez. Potrafimy
zaproponować odpowiednie rozwiązanie biorąc pod uwagę wszystkie czynniki tak by
wydajnie wykorzystać usługę. Nie boimy się wyzwań i chętnie przygotujemy
spersonalizowaną animację lub zajęcia edukacyjne według charakteru wydarzenia i
Waszych potrzeb.

Jesteśmuy specjalistami

co Wam proponujemy
warsztaty animacje

lubsprawdź bogatą ofertę
warsztatów dla dzieci

mikołajowe
andrzejkowe
karnawałowe
plenerowe np. z okazji Dnia Dziecka

**
*
*

Posiadamy również obszerny zakres szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Szczegóły w zakładce
SZKOLENIA na www.eduanima.pl
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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 niewinnym klimacie czarów
i wróżb, które pojawiają w zabawach. ;) Przeprowadzamy psotne, zabawne
przepowiednie zachowane w lekkiej niepoważnej formie mające jedynie na celu
dodanie nieco humoru.  Impreza andrzejkowa opiera się głównie na zabawach z
muzyką i z wykorzystaniem narzędzi animacyjnych.

animacja mikołajowa

animacja andrzejkowa

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 naszych animacyjnych
narzędzi i niebalnalnych rekwizytów.

animacja karnawałowa



animacja plenerowa
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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.



proponowane atrakcje
na sali
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w plenerze
nagłośnienie + odpowiednia do wieku
muzyka
spójne prowadzenie  imprezy
konkursy grupowe i indywidualne
nawiązujące do tematyki
muzyczne swawole czyli zabawy z
muzyką angażujące całą grupę bawiących
się
zabawy i konkursy z narzędziami
animacyjnymi: gumizela, chusta
KLANZY
zabawy z różnorodnymi rekwizytami:
balony, kolorowe, piłeczki, czarodziejski
worek, przebrania, pudełka skarbów,
koperty z zadaniami, bum bum rurki
balonowe czary mary - dla każdego
dziecka postać z długiego balonika,
którym najpierw się trochę pobawimy
balonowe BOOM - balonowe konfetti,
balony z niespodzianką
pląsy i balety czyli tańce animacyjne
zabawy tematyczne

+ gratis mini prezenty dla dzieci (materiały
edukacyjne, wlpey, zakładki z kodem
rabatowym na usługę animacji urodzin - w
zależności co posiadamy na stanie)

stanowisko z kulą sferyczną 
stanowisko łucznicze z różnorodnymi
konkurencjami łuczniczymi
stanowisko ze skaczącymi szczudłami i
torem przeszkód 
dostosowana do tematyki i wieku gra
terenowa 
stanowisko malowania twarzy
stanowisko skręcania postaci z kolorowych
długich balonów
pokazy i warsztaty GIGA baniek
mydlanych 
wplatanie kolorowych warkoczy 
stanowisko z wykonywaniem brokatowych
tatuaży 
plac zabaw z piankowymi klockami XXL 
konkurencje sportowe na wesoło 
tematyczne stanowiska warsztatowe
(wykonywanie przedmiotów DIY)
tematyczne stanowiska plastyczne (np.
malowanie po kamieniach, malowanie
XXL
stanowisko sensoryczne 
zamykanie w bańce

to nie wszystko... mamy ogrom pomysłów na
plenerowe atrakcje! 

 



Ceny imprez plenerowych wyceniamy indywidualnie po konsultacji!
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Zabawy w sali tak dopasowane i prowadzone, by w tym samym czasie angażowały
wszystkich uczestników imprezy. Nie chcemy by dzieci poświęcały swój czas na stanie w
kolejce dlatego nie proponujemy stanowisk np. z malowaniem twarzy, które takie kolejki
generuje. Prowadzone przez nas konkursy i zabawy nie dają poczucia rywalizacji, a
integrują i nasilają chęci do zabawy i czynnego uczestnictwa w wydarzeniu. 
Zabawy w plenerze dostosowujemy do liczebności szkoły i jesteśmy w stanie
zorganizować imprezę dla wszystkich uczniów jednocześnie z dostosowaniem atrakcji do
ich wieku. 

cennik imprez w sali 

2h świetnej zabawy 2 animatorów 500 zł

*zastrzegamy, że podana cena to cena orientacyjna. Ostateczną kwotę podajemy po
konsultacji. Na ostateczną kwotę ma wpływ ilość uczestników (tylko wtedy jeśli jest
naprawdę znacząca) oraz dojazd do miejsca animacji. Jednak w większości przypadków
500 zł to cena końcowa.  

dojazd w cenie do 30 km od Łososiny Dolnej 
możliwość wydłużenia czasu animacji do 3h za dodatkową opłatą 



prezenty dla każdego z Dzieci – 10 zł/   dziecko    (Nie rozdajemy słodyczy, ani
produktów spożywczych. Staramy się by upominki dla dzieci były z obszaru
,,Zrób to sam'' np. mini drewniane lub papierowe konstrukcje. Upominki ładnie
pakujemy i rozdajemy w formie zabawy/konkursu

dodatkowe usługi
*

Pomagamy
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.

Dlaczego tak wyceniamy nasze usługi?
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. Korzystamy z profesjonalnego sprzętu,
wciąż inwestujemy w niego i siebie dlatego możliwe, że odwiedzając Cię na Twoim
przyjęciu zaskoczymy Cię nowymi, ciekawymi atrakcjami. 

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.
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podglądnij nas

/EduAnima

/centrum.eduanima

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy doświadczoną firmą edukacyjno-animacyjną, a to
oznacza, że proponujemy szeroki wachlarz usług nie tylko
animacyjnych, ale i edukacyjnych od dzieci po dorosłych
(animacje, warsztaty, gry terenowe i szkolenia). 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.

Chcesz się przekonać? 
Sprawdź nas!

www.eduanima.pl
biuro.eduanima@gmail.com
nr tel. 669 771 905



tak się bawimy



Animacje są prowadzone przez Animatorów z Centrum Edukacji i Animacji EduAnima. Animatorzy zatrudniani są na

umowę zlecenie, posiadają ubezpieczenie OC i NNW. Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją

poniższego regulaminu przez jego rodzica /opiekuna.

Nasi animatorzy są odpowiednio przeszkoleni, zapewniają bezpieczną zabawę, a w razie konieczności pomagają, reagują,

rozwiązują problemy. Jednak ostateczna odpowiedzialność i opieka  nad dzieckiem spoczywa na rodzicu/opiekunie.

Animacje nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu wolnego. 

Animator nie ponosi odpowiedzialności  za samodzielne wędrówki dzieci do i z miejsca prowadzonych animacji, ale jeśli

jest możliwość pomaga trafić do celu (np. jeśli usługę wykonuje dwóch lub więcej animatorów).

O atrakcjach: malowanie buzi, brokatowe tatuaże, wplatanie kolorowych warkoczyków dzieci zostają poinformowane

odpowiednio wcześniej by mogły uzyskać ustną zgodę rodziców. (Animator wykorzystuje produkty atestowane, które

spełniają przepisy dotyczące bezpieczeństwa i nietoksyczności, dzięki czemu bez obaw mogą mieć kontakt ze skórą. Jednak

zawsze należy zachować ostrożność i pamiętać, że nawet atestowane produkty mogą wywołać nieprzewidziane reakcje

skórne. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych czy osób upoważnionych zwalnia animatora od odpowiedzialności związanej

ze skutkami wynikającymi z użycia farb, płynu do baniek, kleju do tatuażu itp.)

Animator nie towarzyszy i nie pomaga dziecku w toalecie. W sytuacji gdy dziecko nie jest na tyle samodzielne, zostaje

poinformowany rodzic (tylko jeśli usługę wykonuje dwóch lub więcej animatorów). 

Animatorzy nie prowadzą zabaw w porze posiłków, są w tym czasie dla dzieci, jednak czekają aż wszystkie spokojnie zjedzą

swoje danie by móc kontynuować wspólną zabawę. Wszyscy uczestnicy zostają odprowadzeni na posiłek przez animatora.

Aktywności odbywają się w wyznaczonym miejscu. W zależności od panujących warunków pogodowych. Jeśli pogoda i

pora jest sprzyjająca wszystkie aktywności prowadzone są na zewnątrz. W przypadku braku takiej możliwości zabawy

odbywają się wewnątrz budynku. 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i uczuleniach dziecka biorącego udział w

zajęciach animacyjnych,  jeśli te mogą mieć wpływ na aktywność w zabawach. Animator może odmówić dziecku udziału w

wybranej atrakcji, jeśli stwierdzi że atrakcja może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

Animator nie odpowiada za uszkodzenia lub zabrudzenia odzieży (np. kreacji weselnej dziecka). Niektóre atrakcje (kula

sferyczna, szczudła) wymagają odpowiedniego ubioru. Animator odmówić dziecku udziału w atrakcji jeśli stwierdzi, że

ubiór jest nieodpowiedni. 

Na wybranych animacjach są wykonywane zdjęcia, które będą umieszczane na stronie internetowej www.eduanima.pl,

profilu fejsbukowym i instagramowym EduAnima. Niektóre zdjęcia posłużą do prezentacji naszej pracy w materiałach

promocyjnych. Zgoda zawarta jest w umowie z organizatorem przyjęcia. Jeśli nie chcesz by Twoje dziecko znajdowało się

na zdjęciach, poinformuj nas. Bez takiej informacji udział dzieci w animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na

wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Centrum Edukacji i Animacji EduAnima.

Organizator zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem rodziców i opiekunów uczestników zabaw. Udział dzieci w

zabawach jest jednoznaczny ze znajomością oraz akceptacją regulaminu. 

 10 animacyjnych przykazań



Zapraszamy do negocjacji.

w ofercie:
prowadzenie animacji, pełna obsługa
muzyka + nagłośnienie 
konkursy, konkursiki  nawiązujące do tematyki  (grupowe i indywidualne) z różnorodnymi rekwizytami
muzyczne swawole czyli zabawy z muzyką angażujące całą grupę bawiących się
zabawy i konkursy z narzędziami animacyjnymi: gumizela, chusta KLANZY
zabawy z różnorodnymi rekwizytami: balony, kolorowe, piłeczki, czarodziejski worek, przebrania, pudełka
skarbów, koperty z zadaniami, bum bum rurki.
balonowe czary mary - dla każdego dziecka postać z długiego balonika, którym najpierw się trochę pobawimy
balonowe BOOM - balonowe konfetti, balony z niespodzianką
psotne przepowiednie dla dzieci zachowane w lekkiej niepoważnej formie
pląsy i balety czyli tańce animacyjne

+ gratis mini prezenty dla dzieci (materiały edukacyjne, wlpey, zakładki z kodem rabatowym na usługę animacji urodzin
- w zależności co posiadamy na stanie)

Atrakcje w ofercie są tak dopasowane, by w tym samym czasie angażowały wszystkich uczestników imprezy. Nie
chcemy by dzieci poświęcały swój czas na stanie w kolejce dlatego nie proponujemy stanowisk np. z malowaniem
twarzy, które takie kolejki generuje. Prowadzone przez nas konkursy i zabawy nie dają poczucia rywalizacji, a integrują i
nasilają chęci do zabawy i czynnego uczestnictwa w wydarzeniu. Naszym celem jest sprawienie radości każdemu
dziecku bez wyjątku. Staramy się konstruować scenariusze naszych imprez by łączyć, a nie dzielić.  Jesteśmy również
otwarci na Państwa propozycje, które możemy zrealizować.

cena

    500 zł*2h świetnej zabawy 2 animatorów

dojazd w cenie do 30 km od Łososiny Dolnej 
możliwość wydłużenia czasu animacji do 3h za dodatkową opłatą 

dodatkowe atrakcje
wizyta żywej maskotki (jeśli jest dostępna)
brokatowy tatuaż dla każdego dziecka 

*zastrzegamy, że podana cena to cena orientacyjna. Ostateczną kwotę podajemy po konsultacji. Na ostateczną kwotę ma wpływ
ilość uczestników (tylko wtedy jeśli jest naprawdę znacząca) oraz dojazd do miejsca animacji. Jednak w większości przypadków 500
zł to cena końcowa.  

CZARY
MARY

ANDRZEJKOWEJ
pod c za s  a n ima c j i  imp r e zy  


