Oferta
Oferta

atrakcji na imprezy plenerowe
atrakcji na imprezy plenerowe
w 2020 r.
w 2020 r.

Oferujemy kompleksową organizację:
festynów
•••
pikników rodzinnych
•••
plenerowych spotkań firmowych
•••
imprez promocyjnych
Oferujemy także programy artystyczne,
atrakcje integracyjne dla dzieci i dorosłych.
Współpracujemy z gwiazdami polskiej estrady
organizując ich koncerty,
jak również z wieloma zespołami coverowymi.
Zapewniamy wyposażenie techniczne
(nagłośnienie, oświetlenie, namioty, wyposażenie)

Programy artystyczne:
„Koncert jak z bajki”
Największe muzyczne przeboje z filmów
dla dzieci w wykonaniu znakomitych wokalistów.
Będą to piosenki z takich bajek jak „Kraina Lodu”,
„Zaplątani”, „Toy story”, „Auta”, „Pocahontas”,
„Dzwoneczek”, „Merida Waleczna”, „Król Lew”.
Będziemy mogli sprawdzić czy Elsa ma tę moc,
a Roszpunka jest odpowiednio zaplątana :)
Kto wie, może po koncertach dzieci będą miały
okazję poznać swoje ulubione postacie z bajek?
Koncert wzbogacony jest o muzyczne quizy
i zadania, a na końcu wszyscy tańczymy
z pomponami w rytm kolorowych piosenek Trolli.
Program ten jest uniwersalny – bawi i interesuje
najmłodszych, a także niejednokrotnie wzrusza
rodziców, którzy przypominają sobie czasy
swojego dzieciństwa i tego, gdy płakali podczas
filmu „Król Lew”.
Czas trwania: 30-60 min.
Poniżej linki do fragmentu koncertu:

Pokaz iluzji
Pokaz iluzjonisty, mentalisty i szulera to doskonała
rozrywka zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Współpracujemy z uznanymi iluzjonistami,
uczestnikami programu ”Mam Talent”.
Programy te bawią, zaskakują, intrygują
i zawsze pozostawiają niedosyt.
Ponadto są bardzo interaktywne i opierają się
na współpracy z publicznością czyniąc widowisko
jeszcze ciekawszym i wiarygodniejszym.
STAND UP SHOW
- energiczne show, wypełnione humorem i ciętym dowcipem,
prowadzone w pełnej interakcji z widownią.
Perfekcyjne połączenie niewiarygodnych efektów
i dobrej zabawy na najwyższym poziomie.
CLOSE UP SHOW
- iluzja wykonywana z bliska, dla małych grup,
efekty dzieją się w odległości kilkudziesięciu centymetrów
od widza, a nawet w jego dłoniach. Idealne rozwiązanie
na bankiety i imprezy firmowe, a także jako druga część
występu, np. po pokazie scenicznym.

Pokazy i animacje taneczne z grupą baletową Incanto

Atrakcyjna rozrywka
zarówno dla dorosłych jak i dzieci.
Profesjonalne, zmysłowe tancerki,
różnorodne style taneczne, efektowne stroje
i interaktywność są gwarancją udanej zabawy.
Możliwość występów w składzie
3-5 osobowym.
Każde wyjście to inny układ taneczny,
inne kostiumy.
Czas trwania każdego z występów
to 3-5 minut, a następnie
animacja z publicznością.

ATRAKCJE DLA DZIECI:
Festyn rodzinny czy piknik nie może obyć się bez programu
dla najmłodszych uczestników.
Proponujemy następujące atrakcje:

Tematyczne programy animacji
Superbohaterowie ratują świat
Kto z nas nie słyszał
o tak niezwykłych postaciach jak Spiderman,
Wonder Woman czy Aquaman?
Które z dzieci nie chciałoby spotkać swoich
ulubionych bohaterów poza ekranem telewizora?
Już dziś marzenie najmłodszych może się spełnić
podczas festynu „Superohaterowie ratują świat”.
Wśród atrakcji nie zabraknie pokazów supermocy
czy zadań do wykonania, które pomogą
w uratowaniu świata przed zagładą.
Może podczas nich któreś dziecko odkryje w sobie
niezwykłe zdolności i stanie się jednym
z superbohaterów?
Te i wiele innych atrakcji czekają na przedszkolaki.
Będzie dużo wspaniałej zabawy,
mnóstwo uśmiechów i wiele niezapomnianych
wspomnień.

Czas olimpijskich zmagań
Nie ucichły jeszcze okrzyki i brawa
rozbrzmiewające podczas ostatniej Olimpiady,
a już lada dzień wielkie otwarcie kolejnego
sportowego święta.
Na zawodników czekają różnorakie zawody,
zmagania i biegi, które sprawdzą siłę,
szybkość i zwinność uczestników.
Jakie konkurencje okażą się najciekawsze?
Nie zabraknie oczywiście symbolicznych medali
i wieńców laurowych. Podczas takiej Olimpiady
wynik sportowy jest z pewnością bardzo ważny,
jednak najważniejsza jest wspólna dobra zabawa
w zdrowym, sportowym duchu.

Proponowane aktywności będą angażowały zarówno dzieci jak i rodziców.
Czas trwania: standardowy czas trwania animacji to bloki 2 x 45 min.
Istnieje możliwość wydłużenia aktywności do 6 h – w zależności od scenariusza imprezy i potrzeb organizatora.
Proponujemy udział 2-4 animatorów, którzy wymiennie będą prowadzić zabawy, konkursy i konkurencje.
Zapewniamy:
- oprawę muzyczną
- prowadzenie animacji
- materiały i akcesoria potrzebne do przeprowadzenia zabaw, konkurencji sportowych, zajęć plastycznych i konkursów.
- namiot służący za garderobę dla animatorów i magazyn sprzętów
- dekoracje w postaci girland

Pokazy i warsztaty akrobatyczno-cyrkowe:
Szczudlarze
w barwnych strojach
•••
Żonglerka
maczugi, piłki, obręcze
•••
Poweriser
skaczące szczudła do 3 m wysokości
•••
Warsztaty
żonglerki, chodzenia na szczudłach
•••
Etiuda pantomimiczna
•••
Pokazy baniek mydlanych
bańki XXL, bańka w bańce,
bańki z wytwornicy itp.

MEGA GRY PLANSZOWE

Mega gry planszowe
to efektowna i wciągająca zabawa
na każdą plenerową imprezę.
Świetnie integruje uczestników
poprzez zdrową, drużynową rywalizację,
i współpracę.
Wielkoformatowe gry planszowe
stanowią idealne urozmaicenie
każdego festynu, pikniku rodzinnego
czy innego rodzaju imprez plenerowych.
Dają wiele radości zarówno dzieciom,
jak i opiekunom.

WARSZTATY PLASTYCZNE
Jesteśmy kreatywni, a nasi animatorzy potrafią pobudzić dziecięcą wyobraźnię.
Kolorowanki, wyklejanie z filcu i krepy, lepienie z masy solnej i konstruowanie
– to atrakcje uwielbiane przez dzieci w różnym wieku.
Tego typu zajęcia niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem na piknikach i festynach.
Proponujemy:

Warsztaty upcyclingowe
Warsztaty oparte są na autorskim, ekologicznym programie – tworzone zostaną
formy przestrzenne, z zastosowaniem przedmiotów które straciły już swoją
użyteczność, i nadawane jest im drugie, nowe życie. Dzięki różnorodnym technikom dziecko zapoznaje się z materiałami, z którymi mogło nie mieć styczności
i ich nietypowymi zastosowaniami. Całość odbywa się na zasadzie twórczego
poznania poprzez zabawę. Wykwalifikowani prowadzący mają na celu rozwój
kreatywności i pobudzenie nieskrępowanej fantazji znanej tylko dzieciom.

Warsztaty ogrodnicze
W czasie warsztatów dzieci dowiedzą się jak ważna jest segregacja śmieci
i do czego można powtórnie wykorzystać plastikowe butelki czy puszki. Samodzielnie wykonają doniczki do kwiatów z użyciem recyclingowych materiałów,
a następnie posadzą w niej swojego kwiatka. Dodatkowo wykonają piękne dzieła
sztuki z wykorzystaniem naturalnych ozdób – płatków kwiatów, materiałów
pochodzenia roślinnego.

Warsztaty sensoryczno-plastyczne
dla maluszków
Samodzielnie wykonane jeżyki z masy solnej czy też gniotki z mąki ziemniaczanej
to duma każdego maluszka. Ponadto wszystkie składniki mas są naturalne
a wykonane przedmioty można zabrać do domu.
Czas wykonania gniotka/jeżyka: około 10-15 min.

Tekturowe warsztaty
konstrukcyjno-plastyczne
Składanie tekturowych samolotów, łazików, tarczy i mieczy rycerzy czy też skrzydeł
motyli to frajda zarówno dla młodszych dzieci jak i nastolatków, gdyż są to elementy
różnej trudności. Po złożeniu należy jeszcze fantazyjnie ozdobić swoje dzieło.
Zabawa gwarantowana.

Warsztaty Eko-kosmetyków
Warsztaty magicznie kolorowych mydełek glicerynowych dla dzieci i rodziców.
Wykorzystując mydlaną bazę glicerynową, płatki kwiatów oraz inne niespodzianki,
dzieci wraz z rodzicami tworzą swoje własne naturalne mydełka. Żywe kolory,
ciekawe kształty i nieziemskie zapachy – wszystko to powoduje, że stoisko
z mydełkami zawsze jest bardzo oblegane i to nie tylko przez najmłodszych.

malowanie twarzy,
tatuaże brokatowe,
kącik fryzur

Zapewniamy animatorki,
materiały i księgę wzorów.

SKRĘCANIE BALONÓW/
MIM Z BALONAMI
Skręcanie długich balonów do modelowania
lub napełnianie balonów helem.
Pantomima - mim kręcący się w tle,
wśród gości, zawsze tworzy magiczną atmosferę,
zabawiając wszystkich, stara się wchodzić
w interakcję z ludźmi przez co tworzą
się ciekawe z dużą ilością śmiechu etiudy,
zawsze dodaje to uroku imprezie.
Dzieci jak i dorośli podchodzą do tego z żartem
i pełnym uśmiechem. Pantomima sprawdza
się u nas na każdej imprezie.

Postaci z filmów i bajek
Wyjątkowa atrakcja zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych.
Postaci z najbardziej znanych filmów i bajek
mogą cieszyć gości swoją obecnością
oraz pozować do pamiątkowych zdjęć.

POKAZY tricków piłkarskich
i warsztaty:
Pokazy i warsztaty tricków piłkarskich
z udziałem Mistrza Polski we Freestyle
Football to świetna zabawa dla dzieci
i młodzieży.
– 5-15 min show
– pokaz tricków piłkarskich
– choreografia do muzyki.
Potem warsztaty z dziećmi.

Pokazy freestyle football
Dopasowane do muzyki występy to nie tylko
zdumiewająca kontrola nad piłką. Dawid
do swoich pokazów dodaje również elementy
„zośki”, breakdance oraz akrobatyki, dzięki
czemu jego pokazy są tak widowiskowe
i niepowtarzalne. Show może być dostosowane
tematycznie do charakteru eventu
(stroje, muzyka, choreografia).

Warsztaty tricków piłkarskich
Naucz się niesamowitych sztuczek piłkarskich
od mistrza we freestyle football!
Profesjonalny trening, po którym zadziwisz
znajomych swoją kontrolą nad piłką.
Warsztaty mogą być uatrakcyjnione konkursem.

WYŚCIGI:
Tor samochodowy Scaletrix zasilany EnergoRowerami
• Dla dzieci i młodzieży – wyścigi na 2 torach
• Dla młodzieży i dorosłych – Tor samochodowy 4 liniowy
zasilany EnergoRowerami z komputerowym systemem
turniejowym
Tor samochodowy 4 liniowy firmy Scalextric na którym ścigają
się 4 samochody. Różnica pomiędzy naszą propozycją
a zwykłym torem polega na tym, iż na naszym torze auta
zasilane są z Energorowerów, a więc szybkość i technika
pedałowania ma bezpośrednie przełożenie na prędkość i styl
jazdy samochodzików na torze. Liczba oraz czas okrążeń
zliczane są przez specjalny system. Przed przystąpieniem
do zawodów uczestnicy przygotowują się około 5-10 minut
do jazdy, poznając najlepsze techniki pedałowania. Po rozgrzewce przechodzimy do turnieju. Jak na prawdziwych wyścigach,
przed rozpoczęciem zawodów system odlicza czas i daje
sygnał dźwiękowy do startu, następnie zlicza czas i okrążenia,
wyświetla wyniki z dokładnością do tysięcznej sekundy (trzy
miejsca po przecinku). Podczas jazdy informuje uczestników
o liczbie pozostałych okrążeń, sygnalizuje zakończenie wyścigu
gdy pierwszy z uczestników przekroczy linię mety, uatrakcyjnia
jazdę efektami dźwiękowymi imitującymi silniki wyścigowych
samochodów. Nasz tor jest źródłem rozrywki dla każdej grupy
wiekowej, od przedszkolaków począwszy, poprzez młodzież
aż do ludzi w dojrzałym wieku.

STANOWISKO BLENDER BIKE / ENERGOROWER
Blender Bike to kolorowe stacjonarne
rowery z blenderem do przygotowania
koktajli
•••
EnergoRower to zestaw, składający się
z roweru spinningowego produkującego
energię elektryczną i wolnoobrotowej
wyciskarki do soków
•••
Urządzenia te to zabawa
dla dorosłych i dzieci
•••
Atrakcja ta to zdrowe koktajle i soki
miksowane za pomocą siły
własnych mięśni
•••
Wybieramy składniki,
wsypujemy do blendera,
kręcimy tak szybko jak się da
i za chwilę możemy delektować się
pysznym i całkowicie naturalnym
koktajlem

Dmuchane place zabaw

Dmuchańce to nieodzowna
część wszystkich plenerowych
imprez dla dzieci (i nie tylko!)
Istnieje ogromna różnorodność
sprzętów w bardzo dużej
rozpiętości cenowej,
tak więc szczegółową ofertę
możemy dopasować
do założeń budżetowych.

ATRAKCJE DLA DOROSŁYCH LUB RODZIN
– INTEGRUJĄCE:
Kącik zabaw maluszków
Wyposażony zostanie w uwielbiane przez dzieci
tunele, skoczki, piłki, samochodziki, klocki
różnego typu, mini-zjeżdżalnię oraz jednoosobowe
trampoliny. Daje to najmłodszym możliwość
nieskrępowanej zabawy pod okiem energicznej
i uśmiechniętej animatorki.
Kącik przewidziany jest dla dzieci w wieku 1-6 lat.

Turniej mega piłkarzyków

Angażuje całe rodziny zarówno młodzież
jak i dorosłych dostarczając niezapomniane
emocje graczom oraz publiczności.

Turniej strzelecki

Konkurs strzelecki do bramki celnościowej
– rozrywka zarówno dla dzieci jak
i dorosłych – możliwość przeprowadzenia
turnieju rodzinnego.

Fotobudka
Fotobudka cieszy się dużym
zainteresowaniem podczas
każdej imprezy.
Spersonalizowane wydruki
dają szanse na umieszczenie
logotypów sponsorów czy
organizatorów.

WATA CUKROWA,
POPCORN,
LODY TAJSKIE

Eko rejsy

Organizując festyn
w obiekcie nad wodą
możemy zaproponować
dodatkową atrakcję
– rejsy łódką po Warcie
z echosondą i komentarzem
ichtiologa.

WYPOSAŻENIE PIKNIKOWE I CATERING:
Dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami
możemy zorganizować catering, namioty różnego rodzaju,
ławostoły, leżaki, strefy wypoczynku.
Technika (scena, nagłośnienie, oświetlenie)

Dysponujemy profesjonalną
techniką estradową.
Wyposażenie techniczne
jest uzależnione od wyboru
artystów, przewidywanych
atrakcji i ich ridera technicznego.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
kreujemy

tworzymy

koordynujemy

organizujemy

wyjątkowe eventy

www.event-bonsai.pl
www.art-bonsai.pl

Jadwiga Krysiak
tel. 663-429-083
e-mail: biuro@event-bonsai.pl

