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zabawy z Tower of power
malowanie twarzy lub/i brokatowe tatuaże
giga bańki mydlane - pokazy, zabawy i mini warsztaty
zabawy z gumizelą
gry i zabawy z chustą Klanzy
gry i zabawy z liną animacyjną, klockami i słomkami
tworzenie postaci z baloników i mini-warsztaty
gry i zabawy XXL: Jenga, Wygibajtus, puzzle, tunel aniamcyjny XXL, kostki XXL
tańce integracyjno-animacyjne i zabawy z muzyką, konkursy
budowle XXL z kubeczków
zajęcia plastyczne - tworzenie prezentu dla solenizanta
kącik dla maluchów - klocki, puzzle, kolorowanki, zabawki itp.
konkurencje sportowe: narty animacyjne, kręgle, zabawy sportowe
oraz zabawy z wykorzystaniem różnych rekwizytów w zależności od twórczości animatora,
chęci i propozycji dzieci. 

Wszystkie wymienione
atrakcje wprowadzamy w
formie zabawy, niespodzianki
i odkrycia co dodatkowo
urozmaica czas.
Dostosowujemy zabawy do
tematyki imprezy. 
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urodziny pociechy?
Mamy dosyć duże doświadczenie w prowadzeniu animacji podczas różnych imprez.
Potrafimy zaproponować odpowiednie rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę
Waszego przyjęcia. Nasz podstawowy pakiet obejmuje sporo atrakcji, ale nie
prowadzimy zabaw według scenariusza, ponieważ reagujemy na potrzeby
uczestników zabaw. To oni, ich zaangażowanie, sugestie i reakcje pokazują nam, w
którym kierunku prowadzić animację. 

pakiet podstawowy:

sprawdź dalej
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Może coś innego niż animacja...
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personalizujemy
Impreza urodzinowa to nie byle jakie wydarzenie. Ważne jest by szczególnie wyróżnić
solenizanta, dlatego z miłą chęcią dokonamy personalizacji imprezy! Daj nam tylko znać co
lubi Twoja pociecha i jej goście, a taki motyw zagości na naszej animacji. 

sprawdź dalej

urodzinowa gra terenowa
Urodzinowa gra terenowa to doskonała alternatywa
dla animacji  urodzinowej. Możesz skorzystać z
naszych gotowych scenariuszy, albo stworzymy coś
spersonalizowanego dla Ciebie. 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 wyjątkowy sposób
świętowania tego 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. 



a może warsztaty?

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

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

Bum bum rurki

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 (lub na dworze jak
kto woli) i pozwól tego samego doświadczyć swoim
pociechom. Będzie to dawka nie tylko ekscytujących
przeżyć, ale i nieco przyrodniczych wiadomości. Dzieciaki
dowiedzą się jak rozpoznać i wykorzystać to co natura daje
i przekonają się, że to wcale nie musi być niesmaczne!

leśne gotowanie
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Kreatywne urodziny to dobra propozycja dla dzieciaków
lubiących zajęcia plastyczne. Proponujemy urodzinowe
zajęcia sensoryczne, podczas których wykonamy własne
slime'a, gluty, sztuczny śnieg i mnóstwo, mnóstwo mas
plastycznych a także własne wyroby do zabrania do
domu. 

łucznictwo
Dzięki zajęciom łuczniczym urodziny będą jeszcze
bardziej wyjątkowe. Nauczymy się obsługi łuku, a
następnie wykonamy mnóstwo ciekawych zadań
strzelając do różnorodnych celów, jednocześnie świetnie
się bawiąc i zbierając punkty. Ekscytacja gwarantowana! 

skaczące szczudła
Urodziny na skaczących szczudłach to dobra propozycja dla
osób lubiących aktywne spędzanie wolnego czasu. Mało
tego... ubierając skaczące szczudła poczujesz się jak super
bohater z super mocami! W kilka chwil nabędziesz
umiejętność wykonywania skoków super wysoko i zaczniesz
biegać super szybko jak najlepsi sprinterzy świata. Akrobacje
będą się odbywać pod czujnym okiem naszego instruktora,
który zadba o bezpieczeństw i ciekawy przebieg zajęć.
Nauczymy się chodzić, skakać, upadać, powstawać by móc
zdobyć tytuł super skoczka. 
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Cennik

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. 

Do podanych cen 
 doliczamy dopłatę za
dojazd jeśli miejsce
animacji znajduje się
powyżej 30km od Łososiny
Dolnej. W dni świąteczne
(np. Sylwester, Boże
Narodzenie itp.
obowiązuje cennik
świąteczny - czyli stawka
podstawowa powiększona
o 50%). zobacz coś jeszcze

animacja warsztaty

350 zł* od 350 zł**2h

gra terenowa

od 350 zł***

*cena z jednym animatorem, do maksymalnie 10 uczestników zabawy,
w przypadku większej ilości dzieci konieczny jest udział drugiego
animatora (kwota do ustalenia)
**cena podana za warsztaty to cena wyjściowa, ostateczna kwota
zależna jest od ilości uczestników i wybranego warsztatu
***cena podana za grę terenową to cena wyjściowa, ostateczna kwota
zależna jest od ilości uczestników i ostatecznego scenariusza gry
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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.

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) 
zamykanie w bańce - 150 zł
kącik malucha z dodatkowym Animatorem-opiekunem 2h - 150 zł, 3h -200 zł, 4h
- 250zł
wplatanie kolorowych warkoczyków - 8 zł / dziecko
plac zabaw z piankowymi klockami XXL i suchym mini-basenem z kulkami

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.

§ §



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


