
Tematyka imprez dla dzieci 

 

„Zaczarowany pociąg klowna”  

Wspólna zabawa z klownem Guciem, który zabierze wszystkie 

dzieci w bajeczną podróż. Przyjęcie dedykowane jest przede 

wszystkim najmłodszym dzieciom. Podczas imprezy pojawią się między 

innymi takie atrakcje jak: zabawa z chustą animacyjną, wspólne gry  

i zabawy, wykonywanie masek karnawałowych oraz wielkie bańki 

mydlane (zamiennie piniata). 

 

„Na dzikim zachodzie”  

Dzieci przenoszą się do miasteczka na dzikim zachodzie, gdzie 

mają okazję nauczyć się jak zostać kowbojem. Impreza przeznaczona 

jest zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Podczas przyjęcia 

proponujemy zabawę z chustą animacyjną, wykonywanie odznak 

szeryfa, balonowe rumaki, westernowskie zabawy oraz mini disco.  

 

„Bal u księżniczki”  

Wspólna zabawa z księżniczką, podczas której dzieci 

przygotowują się na zaczarowany bal. Impreza jest dedykowana 

przede wszystkim solenizantkom, ale na przyjęciu mile widziani są 

również chłopcy. Podczas przyjęcia pojawią się między innymi takie 

atrakcje jak: zamykanie w bańce, zabawa z chustą animacyjną, 

tematyczne malowanie twarzy, wykonywanie koron oraz mini disco.  

 



„W poszukiwaniu pirackiego skarbu” 

Niezapomniana zabawa z piratem Jackiem, który zabierze 

wszystkie dzieci w niezapomnianą przygodę. Podczas wspólnej zabawy 

dzieci mają okazję nauczyć się wykonywania balonowych szabli, 

przeciągają linę, uczestniczą we wspólnej zabawie z chustą animacyjną 

oraz mini disco, a także tworzę papierowe czapki „marynarza". Na 

koniec dzieci mają za zadanie znaleźć piracką skrzynię ze słodkim 

skarbem. 

 

„W świecie”  

Dzieci przenoszą się w magiczną podróż dookoła świata, gdzie 

będą miały okazję poznać zwyczaje panujące na dzikim zachodzie, 

odwiedzą mur chiński, a także nauczą się tańca ze słonecznej Afryki.  

W ramach tej oferty proponujemy zabawę z chustą animacyjną, 

wykonywanie latającego balonu z papieru, zabawy grupowe związane  

z tematyką, malowanie twarzy oraz mini disco.  

 

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych atrakcji 

(poza proponowanymi w wybranej tematyce imprezy)!!! 

 

 

 

 

 

 



Cennik imprez okolicznościowych: 

• czas trwania przyjęcia: 2h (każde dodatkowe pół godziny- 50 zł) 

• koszt przyjęcia: 200 zł - do 8 dzieci  

• 25 zł za każde następne dziecko 

• powyżej 8 osób zabawę prowadzi 2 animatorów 

 

Możliwość wykupienia dodatkowej atrakcji: 

• 40 zł - malowanie twarzy, balonowe zoo,  

piniata i wielkie bańki mydlane 

• 100 zł - wata cukrowa (w naszej sali -50%) 

• 50 zł - przyjęcie w naszej Sali  

 


