
Tworzymy i prowadzimy imprezy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  
oraz wydarzenia rodzinne angażujące także rodziców i rodzeństwo. 

Organizujemy wydarzenia zarówno w plenerze jak i w pomieszczeniach.
Proponujemy zakres tematyczny nawiązujący do aktualnych atrakcji, znanych dzieciom postaci 

z bajek i zapewniający różnorodność.
 Możemy również przygotować imprezę na specjalną okazję związaną z Państwa firmą, instytucją  

– dostosowaną do wyjątkowego wydarzenia – szytą na miarę. 

NASZE IMPREZY SĄ:
 dobrze przygotowane merytorycznie i organizacyjnie
 angażujące do zabawy wszystkich uczestników
 prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych animatorów
 kolorowe za sprawą pięknych strojów, dekoracji i rekwizytów
  prowadzone według autorskich scenariuszy

 dostosowane do wieku i liczby dzieci
 dobrze nagłośnione

NASZA OFERTA IMPREZ  
ZAWIERA:
 Festyny rodzinne
 Zabawy andrzejkowe
 Imprezy mikołajkowe
 Spotkania świąteczne
 Warsztaty plastyczno-ruchowe
 Animacje
 Baliki karnawałowe

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BOGATEJ OFERTY 
IMPREZ NA KAŻDĄ OKAZJĘ

WYJĄTKOWE IMPREZY DLA DZIECI
KOMPLEKSOWO, PROFESJONALNIE, NIETUZINKOWO 



W fabryce zabawek Świętego Mikołaja powstało wielkie zamieszanie. Zbliżają się Święta, listy od dzieci z całego 
świata spływają i trzeba rozpocząć produkcję zamówionych prezentów. Tymczasem elfy odkryły, że myszy przegryzły 
kable do taśmy produkcyjnej a zębatki się połamały. Co teraz będzie? Czy elfom uda się naprawić zepsutą maszynę 
i wyprodukować wszystkie wymarzone zabawki? Czy mogą liczyć na pomoc dzieci? Zapraszamy na niezwykłe spot-
kanie ze Świętym Mikołajem i jego drużyną elfich pomocników. Będziemy wspólnie budować, rysować, remontować 
a także trochę czarować, a przede wszystkim świetnie się bawić oraz śpiewać na żywo świąteczne i zimowe piosenki.  
Jeśli dzieciom uda się naprawić fabrykę zabawek, Święty Mikołaj na pewno odwdzięczy się wspaniałymi podarkami. 
Spotkanie ma charakter warsztatów plastyczno-ruchowych z dodatkiem niezwykłej scenografii, świateł dekoracyjnych 
i muzyki na żywo. Poczuj magię Świąt i zaproś drużynę mikołajkową. 
 

Nasz znajomy Czarodziej ma wielki kłopot. Rzucona na niego klątwa sprawiła, że z wielkiego magika stał się czarodzie-
jem niezdarą – różdżka w ogóle go nie słucha a czary działają na opak. Czy dzieci pomogą mu odzyskać dawną świet-
ność? Wspólnie pogotujemy w wielkim kotle zaklęć, nauczymy się tańca na miotle, odkryjemy wielką księgę czarów, 
a przede wszystkim będziemy zgadywać co niesie los... Zapraszamy do zaczarowanej chatki pełnej tajemnic, 
pięknych dekoracji i efektów świetlnych.

Wyprawę w kosmos czas zacząć! Zapraszamy na nasz galaktyczny statek kosmiczny, 
którym będziemy podróżować na różne planety zamieszkiwane przez postaci z bajek. 
Naszymi przewodnikami będą znani wszystkim bohaterowie – Mistrz Jedi oraz Elsa, obje 
posiadają niezwykłą moc, która uchroni nas przez wszelkimi niebezpieczeństwami. Taniec 
robotów, balonowe miecze i niezwykłe efekty świetlne to tylko niektóre atrakcje 
czekające na naszych małych kosmonautów. Niech moc będzie z Wami :)

Czy po drugiej stronie lustra wszystko jest na opak? Sprawdzimy to razem z Alicją  
oraz szalonym Kapelusznikiem odwiedzając niekarnawałowy bal u Królowej Kier. Wspólnie 
potańczymy, zagramy w krokieta, zbudujemy domek z kart i przygotujemy nie-urodzinowe 

przyjęcie. Kogo jeszcze spotkamy podczas tej przygody? Chcecie zobaczyć jak tańczy się  
w Krainie Czarów? Zapraszamy!

BALIK KARNAWAŁOWY
„PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”

W TYM SEZONIE OFERUJEMY:

IMPREZA MIKOŁAJKOWA 
„W FABRYCE ZABAWEK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”



Co w trawie piszczy gdy nadchodzi wiosna a wraz z nią Wielkanoc? Wraz z uwielbia-
nym przez dzieci, Barankiem Shaunem powitamy wiosnę i stworzymy piękne ozdoby  
na świąteczny stół. Nie zabraknie także wyścigów z pisankami, szukania ukrytych 
niespodzianek, sadzenia rzeżuchy i muzycznych akcentów. W trakcie warsztatów 
Baranek Shaun opowie też  o tym jak w różnych regionach Polski świętowano dawniej 
Wielkanoc i witano wiosnę, a dzieci będą mogły uczestniczyć w pochodzie z zielonym 
gaikiem.

Wspólnie z Syrenką oraz rybką Nemo wyruszymy w podwodną podróż, odwiedzimy króla mórz – Neptuna, 
popływamy batyskafem, a ponadto udowodnimy, że zarówno ryby jak i dzieci mają głos, i to jaki, potrafią wspaniale 
śpiewać morskie piosenki. Zapraszamy na wspólną przygodę! Niech moc będzie z Wami :)

Podczas imprezy wcielimy się w poszukiwaczy złota, 
którym niestraszne żadne zadania – nauczymy się strzelać 

z łuku, kręcić lassem, rzucać kapeluszem 
do celu, tańczyć kowbojskie tańce, 

przesiewać przez sita, a także… doić 
krowę – wszak to właśnie bydłem 
zajmują się prawdziwi kowboje.  
Pojeździmy także wozami i stocz-
ymy bitwę o gwiazdę szeryfa  
– na pewno wszyscy na nią 
zasłużą. 

FESTYN RODZINNY 
„W GŁĘBINACH OCEANU”

FESTYN RODZINNY 
„PRZYGODA NA DZIKIM ZACHODZIE”



Bonsai Agencja Artystyczna
ul. Naramowicka 229

61-622 Poznań
www.art-bonsai.pl

facebook.com/bonsaipoznan
e-mail: biuro@art-bonsai.pl

tel. 663-429-083

DODATKOWE ATRAKCJE:

 Wynajem zamków dmuchanych

 Malowanie buziek

 Organizacja zawodów sportowych 

 Balony z helem   (możliwość nadruku  
   Państwa logotypu/nazwy)

 Wiatraczki reklamowe


