
OFERTA ATRAKCJI NA FESTYNY 

DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ



Co oferujemy? :

Oprawę animacyjną: Program animacji „Superbohaterowie ratują świat”, 

muzykę dopasowaną do zabaw, opłatę do ZAIKS, 

atrakcje dodatkowe

Wyposażenie 

techniczne:
Nagłośnienie, namiot, rekwizyty do zabaw, 

doświadczonych animatorów

Atrakcje dodatkowe: Pokazy, warsztaty, stanowiska z atrakcjami 

dmuchańce itp. 

Prowadzenie: Program animacji prowadzony jest w całości przez 

animatorów



PROGRAM ANIMACJI

SUPERBOHATEROWIE RATUJĄ

ŚWIAT

Kto z nas nie słyszał o tak niezwykłych postaciach jak Superman, 

Wonder Woman czy Batman? Które z dzieci nie chciałoby spotkać 

swoich ulubionych bohaterów poza ekranem telewizora? Już dziś 

marzenie najmłodszych może się spełnić podczas festynu 

"Superbohaterowie 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 i 

nie tylko. Będzie dużo wspaniałej zabawy, mnóstwo uśmiechów i wiele 

niezapomnianych wspomnień.

Standardowy czas trwania: 2 x 45 min (+ 15 min przerwy 

pomiędzy częściami). Czas trwania może ulec zmianie na 

życzenie Klienta. 



PROGRAM ANIMACJI

SUPERBOHATEROWIE RATUJĄ

ŚWIAT

W programie m.in.:

- Zabawy ruchowe z wykorzystaniem nietuzinkowych 

rekwizytów

- Zabawy z rekwizytami takimi jak np.: chusta animacyjna, 

guma animacyjna, lina, gąsienice, worki do skakania i wiele 

innych.

- Zabawy taneczne

- Quizy o superbohaterach

- Deszcz baniek mydlanych z wytwornicy

- Bańki XXL

- Wciągająca w zabawę fabuła

- Niezapomniana muzyka



ATRAKCJE DODATKOWE

POKAZ ILUZJI – HATman show
Energiczne show, wypełnione humorem i ciętym dowcipem, 

prowadzone w pełnej interakcji z widownią. Perfekcyjne połączenie 

niewiarygodnych efektów i dobrej zabawy na najwyższym poziomie 

zaczaruje każdego.

Współpracujemy z iluzjonistami znanymi z programu Mam Talent. 



ATRAKCJE DODATKOWE

FLORA BUBBLE SHOW

Kto nie kocha baniek mydlanych? A tym bardziej 
gdy towarzyszy im szczypta magii! 



ATRAKCJE DODATKOWE

ZUMBA I TAŃCE ANIMACYJNE

Zumba to radość, sport i taniec w jednym – odpowiednie w każdych warunkach, pozytywna 

energia zarówno dla dzieci, młodzieży jak i rodziców. 

Proponujemy otwarty trening zumby w blokach dla młodszych dzieci oraz dla młodzieży i 

dorosłych. 

W zdrowym ciele zdrowy duch – kierując się tą zasadą zapraszamy wszystkich – dużych i 

małych do wspólnego radosnego tańca i ćwiczenia zumby. Aktywność prowadzona jest 

przez instruktorkę specjalizującą się w treningach zumby dla dorosłych oraz zumby kids, co 

daje świetne efekty i inspirację do wspólnego ruchu na świeżym powietrzu. Energetyczna 

muzyka i ciekawe układy poruszą każdego😊

Zapewniamy: 

- instruktorkę

- dodatkowe akcesoria – 100 pomponów itp. 



ATRAKCJE DODATKOWE

POKAZY AKROBATYCZNO-CYRKOWE 
Niezapomniane emocje rozbudzi grupa akrobatyczno-cyrkowa 

swoim pokazie: 

• Teeterboard Show

• Żonglerka

• Akrobacje

• Szczudlarze

• Fire show

Materiały filmowe: 

https://youtu.be/cIShD57ccTQ
https://youtu.be/4CkV4EqzfD4

https://youtu.be/G_ZLqOKQCLU

https://youtu.be/cIShD57ccTQ
https://youtu.be/4CkV4EqzfD4
https://youtu.be/G_ZLqOKQCLU


ATRAKCJE DODATKOWE

TURNIEJ STRZELECKI

Formujemy drużyny z dzieci w wieku od 10 lat, młodzieży i dorosłych 

i rozgrywamy poszczególne konkurencje sportowe. Najlepsi 

oczywiście zostają odznaczeni tytułem super-strzelca, czy super-

piłkarzyka i zdobywają nagrody, ale wszyscy bawią się świetnie. 

TURNIEJ MEGA PIŁKARZYKÓW

Angażuje zarówno dzieci i jak dorosłych dostarczając graczom 

i publiczności niezapomnianych emocji

Zapewniamy urządzenia, sędziów, osobę prowadzącą. 



ATRAKCJE DODATKOWE
- STANOWISKA

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. Przy zbyt 
szybkiej jeździe auta wypadają z toru na zakrętach. Jest to element zabawy, który 
można zredukować odpowiednio przystosowując prędkość. 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). 



ATRAKCJE DODATKOWE
- STANOWISKA

MALOWANIE TWARZY

TATUAŻE BROKATOWE

KOLOROWE WARKOCZYKI

MODELOWANIE BALONÓW

Kącik piękności to nieodzowna atrakcja na wszystkich piknikach. 

Zapewniamy bezpieczne, certyfikowane materiały oraz utalentowane plastycznie, 

doświadczone animatorki. 



ATRAKCJE DODATKOWE
- STANOWISKA

GRY WIELKOFORMATOWE

Proponujemy 2 mega-gry planszowe –

„Grzybobranie” 

„Eko-gra”.

Idealnie sprawdzają się dla dzieci w wieku 3-10 latGry mają format 

4x6 oraz 4x3 m i przestrzenne akcesoria (grzyby, pojemniki-atrapy 

do segregacji odpadów) 



ATRAKCJE DODATKOWE
- STANOWISKA

WARSZTATY PLASTYCZNE

Proponujemy wiele różnych stanowisk warsztatowych dla małych artystów: 

• Tworzenie mydełek glicerynowych

• Eko-warsztaty recyclingowe

• Warsztaty tworzenia pluszaków

• Warsztaty ogrodnicze

• Warsztaty konstruktorskie

I wiele innych 



ATRAKCJE DODATKOWE
- STANOWISKA

FOTOBUDKA

Fotobudka tradycyjna

Foto lustro

Forobudka 360 stopni (z nakręceniem filmiku wysyłanego na maila)

Zapewniamy:

• Urządzenia

• Obsługę

• Branding urządzenia (opcjonalnie)

• Branding wydruków 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

URZĄDZENIA DMUCHANE 

EUROBUNGY

Proponujemy wynajem: 

Zjeżdżalni dużej

Toru przeszkód

Zamków dmuchanych

Euro-bungy 4 stanowiskowego

Kul do Zorbingu



ATRAKCJE DODATKOWE
- STANOWISKA

WATA CUKROWA/POPCORN

Klasyka dziecięcych pikników, niezmiennie ciesząca 

najmłodszych. 



WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

ZAPEWNIAMY: 

• Nagłośnienie adekwatne do wielkości imprezy

• Udekorowany tematycznie namiot techniczny

• Namioty pod stanowiska warsztatowe 



o nas

lat doświadczenia13

300ponad realizacji rocznie

100ponad zadowolonych klientów



IWONA BUGNACKA

edukacjamuzyczna@art-bonsai.pl

tel. 530-331-485

bonsaipoznanwww.art-bonsai.pl

Zapraszam do kontaktu!
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