ANIMACJE
URODZINOWE
Z AGENCJĄ

ORGANIZATOREM ANIMACJI DLA DZIECI W KRĘGIELNI
SKY BOWLING JEST AGENCJA "KACZKI DZIWACZKI".
ZAMÓWIENIA ANIMACJI ORAZWSZELKIE SPRAWY
ZWIĄZANE Z WYDARZENIEM NALEŻY SKŁADAĆ DROGĄ
MAILOWĄ NA ADRES
MAJA@KACZKI-DZIWACZKI.PL
LUB POD NUMEREM TELEFONU
794-611-711
PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA DOKONANIA
REZERWACJI TORÓW W KRĘGIELNI SKY BOWLING.

ANIMACJE PROWADZONE SA PRZEZ PROFESJONALNYCH
ANIMATORÓW, KTÓRZY NIE TYLKO POMOGĄ DZIECIOM
GRAĆ W KRĘGLE, ALE TEŻ ZAPEWNIĄ ŚWIETNA ZABAWĘ
NA TORACH I W BARZE SKY BOWLING!

PAKIET 1

ANIMACJA NA TORACH
Pakiet animacji zawiera:
- prowadzenie zabawy na torach, podział dzieci na drużyny,
dopingowanie, instruktaż gry
- prezent dla jubilata
- dyplomy dla gości
- finał zabawy z tańcem radości, głośnym sto lat i tortem*
Plus 2 atrakcje do wyboru:
- malowanie twarzy lub brokatowe tatuaże
-Skręcanie balonowych zwierzaków lub origami
CENA (1H NA TORACH) = 150 zł/ do 15 dzieci
Dodatkowy animator (powyżej 15 dzieci ) = 100zł/h
Minimalne zamówienie animacji: 2 godziny

*Tort nie jest częścią oferty animacji. Zamówienie na tort można złożyć w kręgielni
Sky Bowling, lub przynieść własny pod warunkiem dokonania opłaty serwisowej w
wysokości 30 zł.

PAKIET 2

ANIMACJA NA TORACH I W SALI BAROWEJ
Pakiet animacji zawiera:
- prowadzenie zabawy na torach, podział dzieci na drużyny,
dopingowanie, instruktaż gry
- prezent dla jubilata
-dyplomy dla gości
- finał zabawy z tańcem radości
- tort* oraz sto lat na barze
Plus 3 atrakcje do wyboru
(część odbywa się na torach a część na barze):
- malowanie twarzy lub brokatowe tatuaże
-Skręcanie balonowych zwierzaków
- origami lub odwiedziny wielkiej pluszowej maskotki
CENA (1H NA BARZE) = 200zł / do 15 dzieci
Dodatkowy animator (powyżej 15 dzieci ) = 100zł/h
Minimalne zamówienie = 1h na torze + 1h na barze
*Tort nie jest częścią oferty animacji. Zamówienie na tort można złożyć w kręgielni
Sky Bowling, lub przynieść własny pod warunkiem dokonania opłaty serwisowej w
wysokości 30 zł.

