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ANIMATOR
ABC DZIECKA
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Iza: 795 099 007
Jarek: 602 736 731

Znajdz nas na facebook!
facebook.com/animatorabcdziecka

animatorabcdziecka.pl

Profesjonalizm. Zabawa. Bezpieczeństwo. Rozwój.



Bańki mydlane to świetna atrakcja dla dzieci w każdym wieku.

     Oferujemy:
- Pokaz baniek mydlanych
- Eksperymenty bańkowe
- Bańki XXL
- Bańki dymne, ogniste i z piany
- Zamykanie w bańce

Atrakcje dla dzieci:

POKAZ MAGII
Podczas naszego pokazu iluzji pokazujemy sztuczki
angażując przy tym dzieci. Magia dzieje się w rękach
i na oczach widzów, jest to świetna zabawa, podczas
której stawiamy nie tylko na tajemnicę, ale także na
humor.

BANKOWE SHOW-



Animacje klasyczne
Rozbudzamy wyobraźnię i inicjatywę dzieci, kierujemy się dobrą
zabawą i bezpieczeństwem, z dnia na dzień rozbudowujemy naszą
bazę zabaw, aby wspierały rozwój uczestników.
Animatora nie powinno zabraknąć na żadnej imprezie z obecnością
dzieci. A nasza firma, oferuje profesjonalizm i konkurencyjne ceny.

Warsztaty
kuglarskie

Pedagogika cyrku nie jest nam obca.
Uczestnik warsztatów kuglarskich
zrobi własnoręcznie piłeczki do żonglerki,
będzie miał szansę spróbować żonglowania
trzema piłkami, chodzenia na szczudłach
czy prostych akrobacji.

Szczudlarze
Idealny dodatek na każdą imprezę - zawsze przykuwa uwagę.
Znakomity pomysł na akcję reklamowo marketingową.  
Akcje szczudlarskie można dodatkowo wzbogacić
o fantastyczne dodatki np. Ogromne bańki mydlane,
skręcanie balonów, pokaz sztuczek magicznych. 



Przedstawienia
i zabawy w teatr

Interaktywne spektakle teatralne
nam nie straszne! Przygotujemy także

spektakl pod Twoje oczekiwania, a ponadto
skutecznie korzystamy z technik teatralnych podczas zabawy.

 

Spektakl „Magiczny cyrk gadających zwierząt”
opowiada krótką historię niesamowitej
współpracy magika - chcącego zostać treserem
ze zwierzętami  - zebrą i żyrafą, która narodziła
się w magiczny sposób z cukrem w tle!

Maskotki
reklamowe

Chodzące maskotki to dobry pomysł na
akcję promocyjną, przykuwają uwagę nie
tylko dzieci, a także dorosłych.

Maskotka uatrakcyjni także każdą imprezkę,
prowadząc taneczny pociąg, przybijając piątki

czy robiąc sobie zdjęcia z dziećmi.



FACEPAINTING
PROFESJONALNE MALOWANIE TWARZY

Używamy najlepszych i najbezpieczniejszych
materiałów do malowania twarzy dostępnych na
rynku, nasze wzory wykonujemy ze starannością.
Jedyna smutna mina z naszym malunkiem, to
czas jego zmywania.

Karaoke
Karaoke to atrakcja za którą przepadają i mali i duzi!
Każdy może poczuć się jak gwiazda, śpiewając swój

ulubiony utwór, bo jak mówi znana piosenka
...śpiewać każdy może!



DMUCHANCE-

Zjeżdżalnia „Dinozaury i palmy”

DUŻA
Wymiary:
długość - 10 m.
szerokość - 6 m.
wysokość - 7 m.

GIGANT
Wymiary:
długość - 15 m.
szerokość - 8 m.
wysokość - 13 m.

Plac zabaw „Zielone ZOO”

Wymiary:
długość - 6 m.
szerokość - 8 m.
wysokość - 4 m.

Plac zabaw „Park dinozaurów”

Wymiary:
długość - 10 m.
szerokość - 8 m.
wysokość - 4 m.



Atrakcje dla doroslych:

Stand up - Magda Kubicka

Pokaz
samoobrony

Magda Kubicka jest młoda i dynamiczna.
Płonie żywym ogniem. Przypieka swoimi żartami. 
Na nikogo nie czeka, bo nie ma czasu. Porusza
kontrowersyjne, ostre tematy. Nie ma dla niej 
tabu. Neutrony, metaamfetamina, wieloryby
grenlandzkie, blogosfera w Polsce, destylacja
ropy naftowej, cyberprzestrzeń, programowanie
obiektowe, heksametylenotriperoksydiamina, obróbka drewna
- te tematy pomija. O reszcie mówi. Jak na kobietę przystało - dużo.

Wspólny trening
z FITMAMĄ MAGDĄ PAPROCKĄ

--

HULA HOP/ZUMBA
Profesjonalny pokaz zdolności manipulowania
jedynym, a także wieloma hula hop połączony
z nauką kręcenia to atrakcja także dla starszych!



Wata cukrowa

Fontanna
czekoladowa

Popcorn

Grill

Ogródki piwne

Balony
z helem

Balonowe ZOO

Piniaty
Różne wzory



Zorganizujemy dla Ciebie

- bale karnawałowe dla dzieci

każdy event od A do Z!

- imprezy tematyczne (halloween,
andrzejki, Dni integracji, Dni Sportu itd.

- imprezy plenerowe
- akcje reklamowe

- Święta Miast!
- odwiedziny Mikołaja w szkole

lub na imprezie firmowej
- urodziny w domu lub w naszej

Sali Zabaw „Zaczarowana Jaskinia”

Oferujemy również wynajem:
nagłośnienia, rzutnika z ekranem,
Strefy Malucha, pojazdów akumulatorowych,
cymbergaja i piłkarzyków.



Jak zorganizować event?

Zadzwoń:
Iza: 795 099 007

Jarek: 602 736 731

lub napisz:
ic94-12@o2.pl

Zapraszamy do współpracy!
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