
Cennik: 
850 zł brutto 

– dla max 80 dzieci

1020 zł brutto 
– dla max 120 dzieci

Imprezy powyżej 120 dzieci  
– cena uzgadniana  

indywidualnie

Cennik: 
850 zł brutto 

– dla max 80 dzieci 

1020 zł brutto 
– dla max 120 dzieci

Imprezy powyżej 120 dzieci 

– cena uzgadniana  
indywidualnie

Cennik: 
750 zł brutto 

- dla max 50 dzieci 

Oferta imprez  
rOzrywkOwych  
na rok szkolny 2017/2018  
dla szkół i przedszkoli

Dyskoteka karnawałowa 

Dzieci szkolne zapraszamy na karnawałową dyskotekę przebierańców, podczas której mali  
tancerze będą mogli przeistoczyć się w ulubionych bohaterów i zaprezentować układy taneczne  
z najlepszych bajkowych musicali. Imprezę poprowadzą niezawodni animatorzy ubrani  
w wystrzałowe bajeczne kostiumy. Nie zabraknie efektów specjalnych: balonów, confetti  
i nastrojowych świateł. 

Balik karnawałowy „Tanecznym krokiem przez świaT bajek”

Zapraszamy do Przystani Elfów, skąd wspólnie z Dzwoneczkiem i Różyczką wyruszymy do bajkowego świata 
musicali. Odwiedzimy sympatyczne Trolle i zatańczymy w rytm tęczowych piosenek Poppy, zajrzymy za kulisy 

teatru koali Bustona i weźmiemy udział w konkursie piosenek „Sing”. Będziemy wspólnie odkrywać  
sekret magicznych skrzydeł elfów, poznawać tajemnicę piratów i….  właściwości magicznego 

pyłu. Kto leci z nami ku karnawałowej przygodzie?  
Czas trwania: 1,5h zabawy + 15 minutowa przerwa

Balik dla maluszków 
– dla najmłodszych dzieci (2,5-4 latki) 

proponujemy skróconą wersję baliku – 2 x 30 min + 15 min przerwy.  



Cennik: 
Dla max 80 dzieci 

– cena 900 zł 

Od 80 do 120 dzieci 
– 1050 zł 

Powyżej 120 dzieci 
– cena uzgadniana 

indywidualnie

AnimACje festynowe

„Leśne skrzaTy na Tropie naTury”
„Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki, mają miotły i szufelki 
i do pracy zapał wielki…” Któż nie zna ze swego dzieciństwa tej piosenki…? 
Znają ją też leśne skrzaty, które w sympatyczny i ciekawy sposób uczą dzieci i dorosłych 
jak należy dbać o naszą planetę i środowisko naturalne przy okazji świetnie się bawiąc. 

„TropikaLna przygoda”
Któż nie marzył o tropikalnej wyprawie pełnej przygód i niespodzianek?! Egotyczne zwierzęta, zaginione 
miasta, tajemnicze wąwozy i szczypta magii w zaczarowanej jaskini.  Kto chce zostać małym odkrywcą 
tropikalnej dżungli niechaj rusza z nami. Całą naprzód ku wielkiej przygodzie!

Czas trwania: 2 x 45 min z 15 min. przerwą. 

formułA festynu:

FesTyn przedszkoLny i szkoLny  
z udziałem dzieci oraz nauczycieLi.

FesTyn rodzinny 
- udział dzieci i rodziców nastawiony na integrację  

i zaangażowanie całych rodzin

animacje jako główna aTrakcja FesTynu:
animacje jako jeden z wieLu eLemenTów FesTynu  

dodaTkowe aTrakcje na FesTyn:
• Malowanie twarzy • Balony z helem • Kącik plastyczny 

• Postaci z bajek do zdjęć

Cennik: 
Do 120 dzieci  

– 900 zł

Cennik: 
Do 80 dzieci  

– 900 zł

Powyżej 80 dzieci  
– 1050 zł 



bonsai agencja arTysTyczna
ul. Naramowicka 38 B, 61-622 Poznań
www.art-bonsai.pl
 bonsaipoznan

edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl 
tel. 530-331-485

Koncert świąteczny i spotkanie z Gwiazdorem 
„w poszukiwaniu magii świąT”

Kiedy już siwy zapada zmrok… wtedy…..elfy wkraczają do akcji i pomagają Gwiazdorkowi 
w przygotowaniu prezentów. Jak to bywa w życiu, zdarzają się też elfy psotniki, które wszystko 
mieszają  i robią psikusy. Nade wszystko jednak pięknie śpiewają kolędy i piosenki świąteczne. 
Zapraszamy na przedstawienie  z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty i 2 wokalistów. 
Po zakończeniu występu przyjdzie też czas na wręczanie dzieciom prezentów 
oraz zrobienie wspólnego zdjęcia z Gwiazdorem.
Czas trwania: 30 min przedstawienia + 60 min rozdawania prezentów. 

Nie znaleźli Państwo imprezy odpowiedniej dla swojej placówki? 
Nie szkodzi. Prosimy o kontakt. Poznając Państwa potrzeby 

możemy przygotować imprezę na indywidualne zamówienie – szytą na miarę. 

zapraszamy!

promocja!
zamawiaj więcej – płać mniej!

zamawiając min. 3 wydarzenia z naszej oferty 
w ciągu roku szkolnego otrzymują państwo 

rabat 10% na każdą z imprez
Powyższe ceny obowiązują w przypadku imprez 

realizowanych w odległości nie większej 
niż 60 km od Poznania.

W przypadku dalszych lokalizacji 
cenę uzgadniamy indywidualnie.

Cennik: 
550 zł brutto

Każda dodatkowa  
rozpoczęta godzina 

wizyty: 50 zł


