
OFERTA Atrakcji na Festyny i Pikniki



Co zapewnimy? :

Oprawę muzyczną: Gwiazdę wieczoru, cover band, DJ, opłatę do ZAIKS

Wyposażenie techniczne: Scenę, nagłośnienie, oświetlenie

Atrakcje na scenie: Przedstawienia dla dzieci, animacje taneczne, 

pokaz iluzji, pokaz bubble show, pokazy 

akrobatyczne, konkursy i zabawy

Prowadzenie: Konferansjera prowadzącego cały event

Atrakcje pod sceną: Animacje rodzinne, zawody sportowe, bańki 

mydlane

Stanowiska: Warsztaty, wyścigi, lody, wata, popcorn, gry, koło 

szczęścia, dmuchańce, strefę maluszka itp.  



ATRAKCJE NA SCENIE

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 

i KONCERTY DLA DZIECI

Tworzymy autorskie programy artystyczne oraz 

współpracujemy w wieloma uznanymi teatrami 

dziecięcymi.

Ofertowane przez nas przedstawienia bawią zarówno 

dzieci jak i dorosłych, są interatywne i rozśpiewane. 

Czas trwania: os. 45 min.

Proponujemy m.in.: 

„Koncert jak z bajki”

„Bajkowy Brzechwa” 

„Jak rozmawiać trzeba z psem?”

I wiele innych tytułów 

Zwiastun: 

https://youtu.be/xauXlLPyREk



ATRAKCJE NA SCENIE

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 NA SCENIE

FLORA BUBBLE SHOW

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



ATRAKCJE NA SCENIE

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 POD SCENĄ

POKAZY AKROBATYCZNO-CYRKOWE 
Niezapomniane emocje rozbudzi grupa akrobatyczno-cyrkowa w 

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


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. 



ATRAKCJE POD SCENĄ

ANIMACJE RODZINNE

Nasze uśmiechnięte i energiczne animatorki poprowadzą liczne 

konkurencje, m.in.: 

- Skoki w workach

- Wyścigi gąsienic

- Zabawy z liną

- Strzelanie z łuku

- Wyścigi na nartach wieloosobowych

- Zabawy z klanzą

- Pokonywanie toru przeszkód

- Zabawy z gumą animacyjną

Wiele innych atrakcji 



ATRAKCJE pod sceną

BAŃKI MYDLANE

Bańki mydlane XXL, bańki 

z wytwornicy, zamykanie w bańce to 

prawdziwa frajda dla dzieci w każdym 

wieku☺



ATRAKCJE SPORTOWE

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. 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

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). 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

EnergoRower z wyciskarką wolnoobrotową 

do soków

Proponujemy Państwu do wynajęcia zestaw, składający się z EnergoRoweru spinningowego 

i wolnoobrotowej wyciskarki do soków. Wyciskarka do soków zasilana jest bezpośrednio z 

EnergoRoweru, nie potrzebuje zewnętrznego zasilania. Zestaw ten znajduje zastosowanie 

na akcjach promocyjnych, eventach, imprezach integracyjnych, festynach rodzinnych i wielu 

innych rodzajach imprez skierowanych do szerokiej publiczności.

Spełniamy wymagane warunki higieny – nasze stanowisko z owocami  zostało wpisane do 

rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nr wpisu: HŻ/465/8/3-497 poz.6899 – wpis 

udostępniany do wglądu przy zawarciu umowy a zatrudniane przez nas hostessy posiadają 

aktualne książeczki Sanepidu.



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

MALOWANIE TWARZY

TATUAŻE BROKATOWE

KOLOROWE WARKOCZYKI

Kącik piękności to nieodzowna atrakcja na wszystkich piknikach. 

Zapewniamy bezpieczne, certyfikowane materiały oraz utalentowane plastycznie animatorki. 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

GRY WIELKOFORMATOWE

Proponujemy 3 mega-gry planszowe –

„Grzybobranie” 

„Eko-gra”.

Szachy

Idealnie sprawdzają się dla dzieci w wieku 3-10 lat, a szachy 

także dla dorosłych 

Gry mają format 4x6 oraz 4x3 m i przestrzenne akcesoria (grzyby, 

pojemniki-atrapy do segregacji odpadów) 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

MINI GOLF

Pole do mini golfa w dowolnym kształcie 

Zapewniamy tor, kije oraz przeszkody. 

Obsługujemy atrakcje, możemy zorganizować turniej. 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

WARSZTATY KONSTRUKTORSKIE

Same narzędzia budzą już u dzieci zainteresowanie i chęć działania. Dzieci tworząc budują 

swoją kreatywność. 

Dzięki odpowiednio przygotowanym instrukcjom  uczą się również rozwiązywać twórczo 

problemy, poznają zagadnienia matematyczne.

Stawiamy im ambitne, ale realne cele,  które rozwijają naszych 

uczestników oraz budują poczucie satysfakcji. 

Proponujemy: 

- Konstruowanie i ozdabianie zabawek z kartonów

- Majsterkowanie – czyli pracownia stolarska – budowanie

drewnianych modeli z wykorzystaniem młotków, pił, 

śrubokrętów, gwoździ i wkrętarek.



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Proponujemy wiele różnych stanowisk warsztatowuch dla małych artystów: 

• Warsztaty malarskie na płótnie Tworzenie mydełek glicerynowych

• Eko-warsztaty recyclingowe

• Warsztaty tworzenia pluszaków

• Warsztaty decupage

• Warsztaty ogrodnicze

• Warsztaty las w słoiku 

I wiele innych 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

STANOWISKO Z BALONAMI

Balony w kształcie zwierzątek to nieodłączny atrybut dziecięcych pikników i festynów. 

Zapewnimy animatorki skręcające balony w prawdziwe cuda. 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

FOTOBUDKA

Fotobudka tradycyjna

Foto lustro

Fotobudka 360 stopni (z nakręceniem filmiku wysyłanego na maila)

Zapewniamy:

• Urządzenia

• Obsługę

• Branding urządzenia (opcjonalnie)

• Branding wydruków 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

KOŁO SZCZĘŚCIA

Zabawa z kołem fortuny zawsze cieszy się 

zainteresowaniem, zwłaszcza, gdy do wygania 

są interesujące nagrody☺

Możemy przygotować obrandowane koło z 

logotypem Państwa firmy oraz przygotować 

zestaw pytań dotyczących 

działalności/jubileuszu. 

Zapewniamy koło, prowadzących i opcjonalnie 

firmowe nagrody. 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

URZĄDZENIA DMUCHANE 

EUROBUNGY

Proponujemy wynajem: 

Zjeżdżalni dużej

Toru przeszkód

Zamków dmuchanych

Euro-bungy 4 stanowiskowego

Byka Rodeo

Łódeczek 

Kul do Zorbingu



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

PLAZ ZABAW MALUSZKÓW

Nie zapominamy także o najmłodszych 

uczestnikach pikniku organizując strefę 

maluszka wyposażoną w klocki, zabawki, tunele, 

mini trampoliny, skoczki itp. 

Nad bezpieczną zabawą czuwa uśmiechnięta 

animatorka☺



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

LODY TAJSKIE

Efektowne i przepyszne lody tajskie tworzone  

na miejscu na oczach klienta zawsze cieszą się 

dużym zainteresowaniem klientów. 

Możemy obrandować kubeczki Państwa 

logotypem. 



STANOWISKA Z ATRAKCJAMI 

WATA CUKROWA/POPCORN

Klasyka dziecięcych pikników, niezmiennie ciesząca 

najmłodszych. 



WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

ZAPEWNIAMY: 

• Scenę o wymiarach 4x6 lub  6x8 m (w razie 

potrzeby możemy też pożyczyć większą)

• Nagłośnienie liniowe adekwatne do wielkości 

imprezy

• Oświetlenie sceniczne

• Multimedia (jeśli będą potrzebne) 

• Branding – bannery, flagi itp.

• Namioty pod stanowiska warsztatowe

• Namioty typu gwiazda z leżakami, pufami itp. 



Kosztorys

Koszty całej imprezy zostaną przedstawione po wstępnym określeniu 
potrzeb, doprecyzowaniu założeń i wyborze atrakcji. 

Zobacz film: VIDEO

Nasze realizacje

https://youtu.be/Gm0sBg-5h7E


o nas

lat doświadczenia13

300ponad realizacji rocznie

100ponad zadowolonych klientów

zaufali nam m.in.:



Zaufali nam



JADWIGA KRYSIAK

biuro@event-bonsai.pl

tel. 663 429 083

Event Bonsaieventbonsaiwww.event-bonsai.pl

Zapraszam do kontaktu!
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