
 

 

 

O F E R T A   A N I M A C J I  
   

WERSJA I - FULL: 
 

1) ZABAWY RUCHOWE NA MEGA PLANSZACH: 

a) Maty stopy 

b) Maty owoce 

c) Papuguj za mną 

d) Chińczyk 

2) ZABAWY DRUŻYNOWE: 

a) Spaghetti 

b) Błyskawiczny zamek 

c) Rzut do celu 

d) Wyścigi zwierząt 

3) Przestrzenne klocki konstrukcyjne 

4) Ekrany do malowania farbami 

5) Pokazy i warsztaty mega baniek mydlanych 

6) Tańce integracyjne / układy 

7) Modelowanie balonów 

8) 50szt kolorowej waty cukrowej. Wydawane za okazaniem bilecika, lub po 

wcześniejszym przygotowaniu odliczonej  ilości patyków. Sposób wydania do uzgodnienia.  
(Wata liczona za 3zł) 

9) 50szt małego popcornu. Wydawane za okazaniem bilecika, lub po wcześniejszym 

przygotowaniu odliczonej   ilości patyków. Sposób wydania do uzgodnienia.  (Popcorn liczony za 3zł) 

10) Baloniki z helem 100szt - balony lateksowe z nadrukiem 

uśmiechu  

11) Fotobudka   ze śmiesznymi akcesoriami 

 
 

 

 

 



 

 ATRAKCJE DODATKOWE, ODPŁATNE PRZEZ RODZICÓW: 

10) Tatuaże brokatowe 10zł/szt 

11) Sprzedaż waty i  popcornu po wydaniu wszystkich darmowych 

porcji. 

- Kolorowa wata cukrowa 5zł 

- Duży popcorn 10zł,  

- Mały popcorn 5zł.  

12) Kolorowe warkoczyki 10zł/szt. 

13) Foliowe balony z helem. Cena zależy od wielkości balona. 

 

GRATIS: 

- Dwie duże maskotki Myszki Miki i Myszki Minie, które będą 

chodziły,  pozowały z dziećmi do zdjęć oraz zachęcały do wspólnej 

zabawy, (dwa wejścia po 20min) 

- Wytwornicę do baniek mydlanych 

- Kredę do rysowania 

 

CENA ANIMACJI 5 GODZINNEJ w godz. 11.00-16.00 - 5 000 zł 

W cenę wliczone są materiały i akcesoria takie jak:  

- płyn do baniek + duże i małe kije 

- maty do skakania 

- tablice do zabaw drużynowych 

- drewniane figurki zwierząt 

- klocki konstrukcyjne 

- folia + farby i pędzle, kreda 

- balony do modelowania 

- śmieszne gadżety do fotobudki 

- hel + balony z tasiemką 

- wynagrodzenie animatorów 

- dojazd 

 

DODATKOWO ZAPEWNIAM: 

- kolorowy namiot expressowy o wymiarach  3m x 4,5m 

- sprzęt nagłaśniający z mikrofonami nagłownymi   

- wystarczającą liczbę animatorów do realizacji przedstawionego 

programu atrakcji 

- podkłady muzyczne 

- kolorowe stroje dla animatorów 

- stolik z 4 miejscami siedzącymi do użytku przy tatuażach 

brokatowych i kolorowych warkoczy 

 



 

WERSJA II MEDIUM 

 

 

1) ZABAWY RUCHOWE NA MEGA PLANSZACH: 

a) Maty stopy 

b) Maty owoce 

c) Papuguj za mną 

d) Chińczyk 

2) ZABAWY DRUŻYNOWE: 

a) Spaghetti 

b) Błyskawiczny zamek 

c) Rzut do celu 

d) Wyścigi zwierząt 

3) Przestrzenne klocki konstrukcyjne 

4) Ekrany do malowania farbami 

5) Pokazy i warsztaty mega baniek mydlanych 

6) Tańce integracyjne / układy 

7) Modelowanie balonów 

8) 150szt waty cukrowej. Wydawane za okazaniem bilecika, lub po wcześniejszym 

przygotowaniu odliczonej   ilości patyków. Sposób wydania do uzgodnienia. (Wata liczona za 3zł) 

9) 150szt małego popcornu. Wydawane za okazaniem bilecika, lub po wcześniejszym 

przygotowaniu odliczonej   ilości torebek . Sposób wydania do uzgodnienia. (Popcorn liczony  za 3zł) 

 

 

 

ATRAKCJE DODATKOWE, ODPŁATNE PRZEZ RODZICÓW: 

10) Tatuaże brokatowe 10zł/szt 

11) Sprzedaż waty i  popcornu po wydaniu wszystkich darmowych 

porcji. 

- Kolorowa wata cukrowa - 5zł 

- Duży popcorn -10zł,   

- Mały popcorn - 5zł.  

12) Kolorowe warkoczyki - 10zł/szt. 

13) Foliowe balony z helem. Cena zależy od wielkości balona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRATIS: 

- Dwie duże maskotki Myszki Miki i Myszki Minie,  które będą 

chodziły,  pozowały z dziećmi do zdjęć oraz zachęcały do wspólnej 

zabawy, (dwa wyjścia po 20min) 

- Wytwornicę do baniek mydlanych 

- Kredę do rysowania 

 

 

CENA ANIMACJI 5 GODZINNEJ w godz. 11.00-16.00 / 3 900zł 

W cenę wliczone są materiały i akcesoria takie jak:  

- płyn do baniek + duże i małe kije 

- maty do skakania 

- tablice do zabaw drużynowych 

- klocki konstrukcyjne 

- drewniane figurki zwierząt 

-  folia + farby i pędzle, kreda 

- balony do modelowania 

- wynagrodzenie animatorów 

- dojazd 

 

Dodatkowo zapewniam: 

- kolorowy namiot expressowy o wymiarach  3m x 4,5m 

- sprzęt nagłaśniający z mikrofonami nagłownymi   

- podkłady muzyczne 

- wystarczającą liczbę animatorów do realizacji przedstawionego  

programu atrakcji 

- kolorowe stroje dla animatorów 

- stolik z 4 miejscami siedzącymi do użytku przy tatuażach  

brokatowych i kolorowych warkoczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WERSJA III SMALL: 

 

 

1) ZABAWY RUCHOWE NA MEGA PLANSZACH: 

a) Maty stopy 

b) Maty owoce 

c) Papuguj za mną 

2) ZABAWY DRUŻYNOWE: 

a) Spaghetti 

b) Błyskawiczny zamek 

3) Tańce integracyjne/układy 

4) Przestrzenne klocki konstrukcyjne 

5) Modelowanie balonów 

6) 100szt kolorowej waty cukrowej. Wydawane za okazaniem bilecika, lub po 

wcześniejszym przygotowaniu odliczonej ilości patyków. Sposób wydania do uzgodnienia. ( Wata 

liczona za 3zł) 

7) 100szt małego popcornu. Wydawane za okazaniem bilecika, lub po wcześniejszym 

przygotowaniu odliczonej   ilości patyków. Sposób wydania do uzgodnienia.  (Popcorn liczony za 3zł) 

 

 

ATRAKCJE DODATKOWE, ODPŁATNE PRZEZ RODZICÓW: 

 

7) Tatuaże brokatowe 10zł/szt 

8) Sprzedaż waty cukrowej i  popcornu po wydaniu wszystkich 

darmowych porcji. 

- Kolorowa wata cukrowa - 5zł 

- Duży popcorn - 10zł,   

-  Mały popcorn - 5zł.  

9) Kolorowe warkoczyki - 10zł/szt. 

10) Foliowe balony z helem. Cena zależy od wielkości balona. 

 

 

GRATIS: 

- Dwie duże maskotki Myszki Miki i Myszki Minie, które będą 

chodziły i zachęcały dzieci do wspólnej zabawy, (dwa wyjścia po 

20min) 

 

 

 

 

 

 



 

CENA ANIMACJI 5 GODZINNEJ w godz. 11.00-16.00 / 3 200zł 

W cenę wliczone są materiały i akcesoria takie jak:  

- maty do skakania 

- tablice do zabaw drużynowych 

- klocki konstrukcyjne 

- balony do modelowania 

- wynagrodzenie animatorów 

- dojazd 

 

Dodatkowo zapewniam: 

- kolorowy namiot expressowy o wymiarach  3m x 4,5m 

- sprzęt nagłaśniający z mikrofonami nagłownymi   

- wystarczającą liczbę animatorów do realizacji przedstawionego  

programu atrakcji 

- kolorowe stroje dla animatorów 

- stolik z 4 miejscami siedzącymi do użytku przy tatuażach  

brokatowych i kolorowych warkoczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel; 574-355-225   email; balonowytwister@wp.pl          Balonowy Twister 
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