
PONUKA SLUŽIEB „Tramtaria Event“ PLATNÁ OD 1.4.2018: 
/ATRAKCIE, ANIMÁCIE, WORKSHOPY, STAFF, MOBILIÁR, INÉ/ 
0907 372428, tramtaria@tramtariaslovakia.sk 

 ATRAKCIE VO VLASTNÍCTVE NAŠEJ AGENTÚRY 
    

 Drevený kolotoč 
 
! NOVINKA ! 

Určené pre vek:  
1,5 - 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
4 deti 

 
Rozmery: 3,2x3,2x1,9m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Nafukovacia 

prekážková 
dráha 
 
! NOVINKA ! 

Určené pre vek:  
6 - 14 rokov 
Okamžitá kapacita:  
2 deti 

 
Rozmery: 12,5x2,5x3,5m 
Minimálna objednávka: 4 hodiny (platba) 

 

 
 Nafukovadlo 

FunCity - 
megašmýkalka 

Určené pre vek:  
1,5 - 14 rokov 
Okamžitá kapacita:  
18 detí 

 
Rozmery: 12x10x8,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 



 Nafukovadlo 
Slon – 
megašmýkalka 
 
! NOVINKA ! 

Určené pre vek:  
1,5 - 14 rokov 
Okamžitá kapacita:  
18 detí 

 
Rozmery: 12x10x8,5m 
Minimálna objednávka:  
2 hodiny (platba) 

 
 Nafukovadlo 

Ďžungľa – ihrisko 

Určené pre vek:  
1,5 - 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
15 detí 

 
Rozmery: 6x8,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 Nafukovadlo 
Cirkus – ihrisko 
 
! NOVINKA ! 

Určené pre vek:  
1,5 – 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
15 detí 

 
Rozmery: 6,5x6,5x4m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 

 Nafukovadlo 
Čarodejník – 
hrad 

Určené pre vek:  
1,5 – 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
10 detí 

 
Rozmery: 4x5,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 



 Nafukovadlo 
Klaun – hrad 

Určené pre vek:  
1,5 – 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
10 detí 

 
Rozmery: 4x5,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

  
 Nafukovadlo 

Cowbouy – hrad 

Určené pre vek:  
1,5 – 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
10 detí 

 
Rozmery: 5x5,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 

 Nafukovadlo 
Cirkus – hrad 

Určené pre vek:  
1,5 – 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
10 detí 

 
Rozmery: 5x5,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Nafukovadlo Žltý 

hrad 

Určené pre vek:  
1,5 – 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
10 detí 

 
Rozmery: 5x5,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 



 Nafukovadlo 
Modrobiely hrad 

Určené pre vek:  
1,5 – 12 rokov 
Okamžitá kapacita:  
8 detí 

 
Rozmery: 4x4,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Nafukovadlo 

Mucha 

Určené pre vek: 
 1,5 – 15 rokov 
Okamžitá kapacita:  
1 osoba 

 
Rozmery: 5x5,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 Nafukovadlo 
Detské centrum  

Určené pre vek: 
 1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
6 detí 

 
Rozmery: 4x4m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 Nafukovadlo 
Lokomotíva 

Určené pre vek:  
1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
6 detí 

 
Rozmery: 2,5x4m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 



 Nafukovadlo 
Dalmatínec 

Určené pre vek:  
1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
6 detí 

 
Rozmery: 3,5x3,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 Nafukovadlo 
Malý hrad 

Určené pre vek:  
1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
4 deti 

 
Rozmery: 2x2m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 Nafukovadlo  
Malý hrad 
s predsieňou 

Určené pre vek:  
1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
6 detí 

 
Rozmery: 3x4m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 Nafukovací 
Mikuláš 1 

Rozmery:  
výška: 2,5 metra 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 



 Nafukovací 
Mikuláš 2 

Rozmery:  
výška: 4 metre 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Nafukovací 

Snehuliak 

Rozmery:  
výška: 5 metrov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Nafukovací 

zimný domček 

Rozmery:  
3,5x3,5m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 Nafukovací 

reklamný klaun 

Rozmery:  
výška: 6 metrov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 
Popis: ide o nafukovadlo (airdancer), ktoré sa vo vetre 
pohybuje; na hruď je možné umiestniť logo vytlačená na 
textile alebo banneri, uchytenie pomocou suchého zipsu 

 



 Nafukovací 
Mimoň 

Rozmery:  
výška: 4 metre 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 
Popis: ide o nafukovadlo  vhodné ako dekorácia, vstupná 
brána alebo v spojitosti s tematickým podujatím 

 
 Nafukovací pirát 

+ pritáske 
kormidlo 

Rozmery:  
výška: 4 metre 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 
Popis: ide o nafukovadlo  vhodné ako dekorácia, vstupná 
brána alebo v spojitosti s tematickým podujatím, súčasťou 
zostavy je aj pirátske kormidlo s možnosťou manipulácie 

 

 Bannery na 
Pirátsky stan 

Rozmery:  
výška: 3 bannery 3 x 2 metre 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 
Popis: ide o bannery s kotvením na stan alebo inú plochu, 
vhodené ako dekorácia na tematické podujatie alebo ako 
tienenie, zástena a pod. 

 
 Beach flags 

„Piráti“ 

Rozmery:  
výška: 4 kusy, výška 4 metre 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 
Popis: ide o beach flags – vlajky s kotvením do zeme alebo 
stojanmi na pevnú plochu, vhodené ako dekorácia na 
tematické podujatie, vyznačenie vstupu, stanovíšť a pod. 

 



 Nafukovacia 
brána – kvety 

Rozmery:  
6 x4m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 

 
 Nafukovacia 

zvislá plocha 
/reklamný nosič, 
premietanie/ 

Rozmery: 4x3m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 
Popis: nafukovadlo je mobilnou stenou, na ktorú sa dá 
umiestniť reklama s rozmermi 3,7 x 2,7 metra, prípadne je 
možné stenu využiť ako premietacie či projekčné plátno 

 
 Nafukovacia 

vzducholoď 
/reklamný nosič/ 

Rozmery: 
dĺžka: 5 metrov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 
Popis: na vzducholoď je možné umiestniť reklamu 
s plochou 3x2 metre; vzducholoď je napustená héliom 
vďaka čomu lieta; je kotvená 
*cena + hélium  

 Stolný futbal Určené pre vek:  
 6-99 rokov 
Okamžitá kapacita:  
 4 

 
Rozmery: 2x1m 
Minimálna objednávka:  2 hodiny (platba) 

  



 Malý mobilný 
detský kútik 

Určené pre vek:  
1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
6 detí 
Rozmery:  
2x3m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: mimoriadne obľúbená atrakcia zložená z hracej 
časti /plastové preliezky, hojdačky, tunely s kobercom/ 
a z aktívnej časti kde sú stoly, stoličky, hračky, maľovanky 
a podobne. Na deti dohliadajú skúsené animátorky. Kútik 
je variabilný a je vhodný do exteriéru aj interiéru. 
Pozn.: V prípade, že kútik bude spojený s „odložením“ 
detí počas neprítomnosti rodiča, je potrebné zabezpečiť 
animátorky a logistiku navyše. 
*v cene 1 animátorka 

 

 Veľký mobilný 
detský kútik 

Určené pre vek:  
1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
10 detí 
Rozmery:  
5x4m 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: mimoriadne obľúbená atrakcia zložená z hracej 
časti /plastové preliezky, hojdačky, domčeky, tunely 
s kobercom a prístreškom proti slnku/ a z aktívnej časti 
kde sú stoly, stoličky, hračky, maľovanky a podobne. Na 
deti dohliadajú skúsené animátorky. Kútik je variabilný 
a je vhodný do exteriéru aj interiéru. 
Pozn.: V prípade, že kútik bude spojený s „odložením“ 
detí počas neprítomnosti rodiča, je potrebné zabezpečiť 
animátorky a logistiku navyše v cene. 
*v cene 3 animátorky 

 



 Obrovský 
mobilný detský 
kútik 

Určené pre vek:  
1,5 – 6 rokov 
Okamžitá kapacita:  
18 detí 
Rozmery:  
6x8m (a viac) 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: mimoriadne obľúbená atrakcia zložená z hracej 
časti /plastové preliezky, hojdačky, domčeky, tunely 
s kobercom a prístreškom proti slnku/ a z aktívnej časti 
kde sú stoly, stoličky, hračky, maľovanky a podobne. Na 
deti dohliadajú skúsené animátorky. Kútik je variabilný 
a je vhodný do exteriéru aj interiéru. 
Pozn.: V prípade, že kútik bude spojený s „odložením“ 
detí počas neprítomnosti rodiča, je potrebné zabezpečiť 
animátorky a logistiku navyše v cene. 
*v cene 3 animátorky 

 

 Krivé zrkadlá Určené pre vek:  
bez obmedzenia 
Počet kusov: 5 
Rozmery: 1,8x0,8m 
Minimálna objednávka: podujatie do 6 hodín 
Popis: ako jediní disponujeme mobilnou sadou krivých 
zrkadiel v patinovanom drevenom ráme, ide o sadu 
piatich zrkadiel, ktoré obraz rozširujú, zužujú, predĺžujú, 
skracujú a deformujú. Veľmi obľúbená, zábavná atrakcia. 

 

 Skladanie tvárí 
/zábavná 
atrakcia/ 

Určené pre vek: neobmedzene 
Okamžitá kapacita:  
2 osoby 
Minimálna objednávka: podujatie do 6 hodín 
Popis: ide o veľmi zábavnú atrakciu, pri ktorej si dvaja 
ľudia sadnú oproti sebe, medzi nimi je „skladač tvárí“ 
a nastavia si tváre tak, že vidia každý druhý pás svojej 
tváre a každý druhý pás tváre oproti sediaceho, čím 
vznikne jedna tvár, ktorá je kombináciou oboch. 

 



 Sumo (obleky + 
plocha) 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: ide o zábavnú, veľmi obľúbenú atrakciu vhodnú na 
firemné a športové dni, teambuildingové aktivity a ďalšie 
podujatia 

 
 Bublinkovací 

stroj 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: podujatie 
Popis: disponujeme dvoma kusmi stroja, vďaka stroju je 
možné zabezpečiť úžasný efekt s množstvom bublín, veľmi 
obľúbené na detských podujatiach, ale aj na podujatiach 
pre dospelých. V cene nie je náplň do stroja. 
*cena bez náplne 

 
 Jednoduché 

ozvučenie 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: podujatie 
Popis: jednoduché ozvučenie vhodné do interiéru 
i exteriéru, obsahuje bezdrôtový mikrofón, aktívny 
reproduktor so vstupom na USB, možnosť prepojiť s CD 

 
 Jednoduché 

osvetlenie 
/efekty/ 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: podujatie 
Popis: jednoduché efektové osvetlenie, vhodné na 
diskotéky, menšie podujatia. Obsahuje farebné efektové 
svetlá, laser a ďalšie prvky.  



 Trojnohavice Určené pre vek: dospelí 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: veľmi obľúbená, zábavná atrakcia, tri spojené 
nohavice, v ktorých má trojica prejsť sanú dráhu... Vhodné 
na športové dni, teambuildingy...  

 
 Elektroautíčko Určené pre vek:  

2 – 6 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Elektroautíčko Určené pre vek:  

2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 Elektroautíčko Určené pre vek:  

2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 

 



 Elektroautíčko Určené pre vek:  
2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 Elektroautíčko Určené pre vek:  

2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Elektroautíčko Určené pre vek:  

2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Detský seagway Určené pre vek:  

2 – 6 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 Detský elektrický 

vláčik 

Určené pre vek:  
2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 



 Mesačné autíčko Určené pre vek:  
2 – 90 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
 

 
 Vozítko 

„Easyroller“ 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: zábavná forma prepravy, jednoduché ovládanie 
pohybom, možnosť súťaží 
Pozn.: disponujeme dvoma kusmi 

 
 Trojkolobežka Určené pre vek: neobmedzene 

Okamžitá kapacita:  
2 osoby 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: zábavná forma prepravy, jednoduché ovládanie 
pohybom, možnosť súťaží 
Pozn.: disponujeme dvoma kusmi 

 
 Šľapacie autíčko Určené pre vek:  

2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 

 
 Šľapacie autíčko Určené pre vek:  

2 – 4 roky 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 



 Loďka – 
dvojmiestna 

Určené pre vek:  
3 – 10 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: určené pre jednu až dve osoby 
Pozn.: disponujeme dvoma kusmi 

 
 Loďka – 

jednomiestna 

Určené pre vek:  
3 – 10 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: určené pre jednu osobu 
Pozn.: disponujeme dvoma  kusmi 

 
 Zorbingová guľa Určené pre vek:  

12 – 90 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Pozn.: potrebné konzultovať terén 

 
 Trampolína Určené pre vek: 3 – 90 rokov /podľa rozmeru/ 

Minimálna objednávka: 6 hodín (platba) 
Pozn.: 
Priemer 1,8 metra 
Priemer 2,4 metra 
Priemer 3,2 metra 

 



 Megapiškvorky Určené pre vek:  
bez obmedzenia 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 

 
 Maskot Mickey 

Mouse 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Minnie 

Mouse 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Káčer 

Donald 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Maskot Olaf 
z Frozen 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Mimoň 1 Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Mimoň 2 Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Mimoň 3 Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot  

Hallo Kitty 
 
! NOVINKA ! 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Maskot 
Pepa Pig 
 
! NOVINKA ! 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Shrek 

 
! NOVINKA ! 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot  

Macko PU 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Bugs 

Bunny - zajac 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Maskot Kung Fu 
Panda 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Kung Fu 

Tiger 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 

 Maskot Ružový 
panter 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Garfield Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Maskot 
Veverička 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Vlk Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Žaba Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Včela Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Maskot 
Dalmatínec 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Sova Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Slon Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Papagáj Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Prasiatko Cena je vrátane animátora. 

Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Maskot Klaun Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Mikuláš 

1 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Maskot Mikuláš 

2 

Cena je vrátane animátora. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Kostým Mikuláš 

/niekoľko 
druhov/ 

Cena je bez animátora (cena za animátora je 
uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Ponúkame tiež bohatú vianočnú dekoráciu. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Kostým Čert 
/niekoľko 
druhov/ 

Cena je bez animátora (cena za animátora je 
uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Ponúkame tiež bohatú vianočnú dekoráciu. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Kostým Anjel 

/niekoľko 
druhov/ 

Cena je bez animátora (cena za animátora je 
uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Ponúkame tiež bohatú vianočnú dekoráciu. 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Kostým Shrek Cena je bez animátora (cena za animátora je 

uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Kostým Jack 

Sparow 

Cena je bez animátora (cena za animátora je 
uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Kostým Klaun 1 Cena je bez animátora (cena za animátora je 
uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Kostým Klaun 2 Cena je bez animátora (cena za animátora je 

uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Kostým Anna z 

Frozen 

Cena je bez animátora (cena za animátora je 
uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 
 Kostým Elsa z 

Frozen 

Cena je bez animátora (cena za animátora je 
uvedená v spodnej časti tabuľky). 
Minimálna objednávka 2 hodiny. 

 



 Dekorácia 
„Halloween“ 
/viac ako 50 
prvkov/ 

Popis: sada obsahuje cca 50 kusov rôznych kostýmov, 
klobúkov, masiek, dekorácií, kostier, náhrobných 
kameňov, CD so strašidelnou hudbou, šperky a doplnky 
z kostričiek, pavučiny, lampióny a množstvo ďalších 
prvkov. 

 
Cena - do 24 hodín bez inštalácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Dekorácia 
„Piráti“ 
/viac ako 50 
prvkov/ 

Popis: sada obsahuje cca 50 kusov, najmä rôzne druhy 
pirátskych vlajok, girlandy, balóny, doplnky na 
maskovanie pirátov /fúzy, brada.../, kostry pirátov, 
pirátske poháre, krytky na oko, háky, zbrane, klobúky... 

 
Cena - do 24 hodín bez inštalácie. 

 

 
 



 

 Dekorácia 
„Zimná krajinka“ 
– veľká 

Popis: z viac ako 20 prvkov vyskladáme ilúziu zimnej 
krajinky ako dekoráciu na zimné, mikulášske a vianočné 
podujatia s možnosťou fotenia, ide o veľmi atraktívny 
dekoračný doplnok. 
 
Cena – do 6 hodín s inštaláciou.  

 Dekorácia 
„Zimná krajinka“ 
- malá 

Popis: z viac ako 10 prvkov vyskladáme ilúziu zimnej 
krajinky ako dekoráciu na zimné, mikulášske a vianočné 
podujatia s možnosťou fotenia, ide o veľmi atraktívny 
dekoračný doplnok. 
 
Cena – do 6 hodín s inštaláciou. 

 
 Fotostena 

„Halloween“ 

Popis: tematické fotenie pri fotostene Halloween. 
Fotografie je možné tlačiť na počkanie.  

 

 
 Fotostena 

„Frozen“ 

Popis: možnosť vlastného fotenia alebo individuálneho 
fotenia s fotostenou a postavičkami z rozprávky Frozen. 
Fotenie zabezpečí buď náš fotograf, ktorý na počkanie 
vytlačí fotografie, alebo sa môžu návštevníci podujatí 
odfotiť vlastným mobilom alebo fotoaparátom. 
 
 

 



 Fotostena 
„Valentín“ 

Popis: tematické fotenie pri fotostene Valentín. 
Fotografie je možné tlačiť na počkanie.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotostena  

„Veľká noc“ 

Popis: tematické fotenie pri fotostene Veľká noc. 
Fotografie je možné tlačiť na počkanie.  

 
    
    

 SLUŽBY, AKTIVITY A ANIMÁCIE ZABEZPEČOVANÉ PERSONÁLOM NAŠEJ AGENTÚRY 
 Profesionálne  

Maľovanie na 
tvár 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Maľovanie na tvár je veľmi obľúbenou atrakciou 
vhodnou na takmer každú príležitosť. Maľovať je možné 
deti aj dospelé osoby, je možné zvoliť tému aj veľkosť 
namaľovanej plochy. 

 
 Profesionálne 

Trblietavé 
tetovanie 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Trblietavé tetovanie je veľmi obľúbenou atrakciou 
vhodnou na takmer každú príležitosť. Tetovať je možné 
deti aj dospelé osoby, je možné zvoliť tému aj veľkosť 
tetovanej plochy. Tetovať je možné aj logo spoločnosti. 
Tetovanie vydrží cca 7 dní 

 



 Profesionálne  
Maľovanie na 
tvár + tetovanie 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Obľúbená atrakcia vhodná na takmer každú 
príležitosť. Maľovať je možné deti aj dospelé osoby, je 
možné zvoliť tému aj veľkosť namaľovanej plochy. Tetovať 
je možné deti aj dospelé osoby, je možné zvoliť tému aj 
veľkosť tetovanej plochy. Tetovať je možné aj logo 
spoločnosti. Tetovanie vydrží cca 7 dní  

 Profesionálne Air 
brush tetovanie 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Obľúbená atrakcia vhodná na takmer každú 
príležitosť. Profesionálnou Air-brush sadou bude 
striekaním špeciálnej farby aplikovaný vybraný vzor, logo 
firmy, ornament. Využiť je možné existujúce šablóny 
alebo šablóny vyrobené  na konkrétnu akciu.  Tetovanie 
vydrží cca 14 dní 

 

 Súťaže na 
stanovištiach 
- na výber cca 
100 súťaží (aj 
tematické) 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: ide o jednu z najčastejšie využívaných atrakcií, je 
možné zabezpečiť ľubovoľný počet stanovíšť, radi 
zabezpečíme tematické súťaže /piráti, rozprávky, shrek, 
western a iné/, je možné riešiť rôzne spôsoby 
odmeňovania detí /žetóny, pečiatky, priame 
odmeňovanie/. Všetky stanovištia označíme apilónmi. 
Cena: animátor/hodina          
+ materiál a rekvizity/stanovište   

 
 Tvorivé dielne 

/deti aj dospelí/ 
- na výber cca 
100 námetov (aj 
tematické) 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: veľmi obľúbená a zmysluplná sprievodná atrakcia. 
Je možné využiť nami ponúkané bežné techniky /cca 60 
techník/ nadčasové aj tematické spojené s Veľkou nocou, 
Valentínom, Vianocami, Halloweenom a podobne. 
Náročnosť je vždy prispôsobená cieľovej skupine.  
Cena: 2 lektori/dielňa + 
            materiál  

 



 Workshop „Kútik 
vedeckých 
hračiek“ 

Určené pre vek: od 3 rokov - neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: veľmi obľúbená sprievodná atrakcia pre deti aj 
dospelých, ide o sadu 30 vedeckých hračiek a pokusov 
fungujúcich na báze magnetizmu, optických javov a iných 
fyzikálnych javov. Atrakcia je interaktívna a účastníci si 
môžu jednotlivé hračky skúsiť. V cene sú jeden až dvaja 
lektori podľa počtu účastníkov. 

 
 Workshop „Kútik 

hlavolamov“ 

Určené pre vek: od 3 rokov - neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: veľmi obľúbená sprievodná atrakcia pre deti aj 
dospelých, ide o sadu 30 hlavolamov rôznej obtiažnosti 
a prevedenia od penových, cez drevené až po kovové. 
V cene sú jeden až dvaja lektori podľa počtu účastníkov. 

 
 Workshop „Kútik 

hlavolamov a 
vedeckých 
hračiek“ 

Určené pre vek: od 3 rokov - neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: veľmi obľúbená sprievodná atrakcia pre deti aj 
dospelých, ide o sadu 15 vedeckých hračiek a pokusov 
fungujúcich na báze magnetizmu, optických javov a iných 
fyzikálnych javov a  15 hlavolamov rôznej obtiažnosti. 
Atrakcia je interaktívna a účastníci si môžu jednotlivé 
hračky skúsiť. V cene sú jeden až dvaja lektori podľa počtu 
účastníkov.  

 Workshkop 
„Kútik 
spoločenských 
hier“ 

Určené pre vek: od 3 rokov - neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: veľmi obľúbená sprievodná atrakcia pre deti aj 
dospelých, ide o sadu 20 spoločenských hier pre každý 
vek, od bežných po zábavné, strategické, pohybové či 
postrehové. V cene sú jeden až dvaja lektori podľa počtu 
účastníkov. 

 



 Worskshop 
„Nechtové 
štúdio“ 
 
! NOVINKA ! 

Určené pre vek:  
3-15 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Nová, moderná atrakcia vhodná na takmer každú 
príležitosť. Spolu s lektorkou si deti, mladé dámy, 
navzájom lakujú a dozdobujú nechty, k dispozícií majú 
množstvo farebných lakov rôznych druhov, špeciálne 
nálepky a dekoračné prvky. 

 
 Výroba 

náramkov 
s menom 

Určené pre vek:  
od 5 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Obľúbená tvorivá dielňa, výsledkom ktorej je 
krásny darček, náramok s menom 

 
 Kútik kreativity 

pre najmenších 
„Plastelínkovo“ 

Určené pre vek:  
od 1 do 5 rokov  
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Kapacita: do 16 detí 
Popis: Veľmi obľúbená sprievodná atrakcia pre 
najmenších, ide o zostavu detských stolov, stoličiek, 
strojčekov, foriem a pomôcok na prácu s plastelínou 
a množstva plastelíny.  V cene sú jedna až dvaja 
animátorky   

 Lukostreľba 
„starší a dospelí“ 

 

Určené pre vek: 10 rokov - dospelí 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis:  v cene je prenájom luku, profesionálneho stojana 
a podložky na terč /terčovnice/, v cene sú 2 sady 
 
 

 



 Lukostreľba 
„deti“ 

 

Určené pre vek: 5 – 11 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: sada je bezpečná a vhodná aj pre deti, terč je 
plastový a šípy majú na konci prísavku ktorá sa prichytí na 
terč 
 

 
 Workshop 

„zdobenie 
medovníčkov“ 

Určené pre vek:  
od 5 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Obľúbená tvorivá dielňa, najmä v predvianočnom 
období výsledkom ktorej je krásny darček, perníček. 
K dispozícii je množstvo zdobiaceho materiálu. V cene je 
jedna lektorka. 

 
 Worskhop 

„zažehľovacie 
korálky“ 

Určené pre vek:  
od 3 rokov 
Minimálna objednávka: 2 hodiny 
Popis: Obľúbená tvorivá dielňa, jednoduchá práca, pričom 
vzniká efektný výrobok. Dielňu je možné pripraviť na 
rôzne témy.  V cene je jedna lektorka.  

    

 Cukrová vata Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 100 porcií 
Popis: cukrová vata je veľmi atraktívnym spestrením 
podujatia, môže slúžiť aj ako odmena za súťaženie detí. 
Na požiadanie zabezpečíme rôzne príchute. 

 



 Popcorn Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 100 porcií 
Popis: popcorn  je veľmi atraktívnym spestrením 
podujatia, môže slúžiť aj ako odmena za súťaženie detí. 
Na požiadanie zabezpečíme rôzne príchute. 

 
 
 

 Minerálky s 
logom 

Využite originálnu možnosť propagovať svoju značku, 
produkt, podujatie alebo prinášať ľubovoľnú informáciu 
prostredníctvom vlastnej etikety na fľaške s kvalitnou 
pramenitou vodou /nesýtenou, jemne sýtenou alebo 
kojeneckou/. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fóliové balóny Zabezpečíme rôzne fóliové rozprávkové alebo iné balóny 
cca 20 cm na paličke, ich nafúknutie a rozdávanie. 

 
 Bublifuky 

s motívom podľa 
požiadavky 
! NOVINKA ! 
 

Zabezpečíme bublifuky 60ml s potlačou podľa želaného 
motívu (podujatie, produkt, spoločnosť) 

 

 Gumené balóny 
 

  



 PERSONÁLNE A SPRIEVODNÉ NÁKLADY NAD RÁMEC CENY UVEDENEJ V PONUKE 
    

 Personál – 
koordinácia, 
produkcia, inšpicia 
a pod. 

  

 Personál – Mikuláš, 
Čert, Anjel, Shrek, 
Klaun, Jack Sparow, 
Anna, Elsa a pod. 

  

 Personál – 
asistent(i)ky 

  

 Personál – 
hostes(i)ky, 
promoter(i)ky a pod. 

  

 Personál - nepódioví 
animátori (oslavy, 
eventy, svadby, 
podujatia) 

  

 Personál – pódioví 
animátori 

  

 Personál – pomocné 
nemanuálne práce 

  

 Personál – pomocné 
manuálne práce 

  

 Koordinácia   
 Kreatíva   

 Personál - prestoj   

 Preprava – nákladné 
auto 

  

 Preprava – dodávka   
 Preprava – osobné 

auto 
  

 Preprava – mikrobus   

 Preprava - autobus   
 
 

   



 MOBILIÁR 
 
 

 
 

altánok „COLEMAN - OBLÚKOVÝ“ 
 

Rozmer: 4,5 x 4,5 x 2,3 m 
 
 

 

  
  

altánok „PARTY STAN 1“ 
 

Rozmer: 3 x 3 x 2,5 m 
 
 

 
  altánok „PARTY STAN 2“ 

 

Rozmer: 3 x 2,5 x 2,5 m 
 
 

 

  altánok „PARTY STAN 3“ 
 

Rozmer: 3 x 3 x 2,5 m 
 
 

 

  altánok „PARTY STAN 4“ 
 

Rozmer: 3 x 3 x 2,5 m 
 
 

 



  sedenie „PIVNÝ SET“ 
 

Rozmer: 1,8 m 
 
 

 
  sedenie „PLASTOVÝ STôL, STOLIČKY“ 

 

Rozmer: priemer: 90 cm 
 
                set tvorí: stôl + 4 stoličky 

 

  sedenie „DETSKÝ PLASTOVÝ STôL  

A STOLIČKY“ 
 

Rozmer: 50 cm x 50 cm 
/pozn.: set tvorí stôl a štyri stoličky/ 
- disponujeme rôznofarebnými stolmi a stoličkami, aj 
Disney motívom, takisto slnečníkom a minialtánkom 
Macko PU 
 

 

  
 
 
 

„FAREBNÝ SLNEČNÍK“  
 

Rozmer: priemer 180 cm 
- rôzne farby slnečníkov s podstavou na tekutú náplň, 
vhodné ako ochrana pred slnkom pri exteriérových 
podujatiach, ale aj ako označenie stanovíšť, či dekorácia. 

 

 
 

 EXKLUZÍVNE ZABEZPEČOVANÉ SUBDODÁVKY 
 Modelovanie 

balónov 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 2 hodiny (platba) 
Popis: jedna z najobľúbenejších atrakcií, profesionálny 
modelár „balloon Art“ pripraví atraktívne postavičky 
a zvieratká z balónov pre deti aj dospelých, pre uzavretú 
spoločnosť je možné realizovať aj náročnejšie motívy. 

 



 Mobilná ZOO – 
farma 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: podujatie 
Popis: jedinečná atrakcia vhodná najmä na podujatia pre 
deti. Mobilná farba obsahuje oplotené výbehy pre ovečky, 
kozičky, výbeh pre hydinu (sliepky, morky...) a výbeh pre 
hlodavce (králiky, zajace). V jarnom období je mobilná 
farma atraktívnejšia o mláďatká zvierat. Farmu je možné 
obohatiť o ukážky včelárstva a výroby z včelých produktov 

 

 

 Mobilná ZOO – 
terárium 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: podujatie 
Popis: jedinečná atrakcia vhodná do interiéru aj exteriéru 
pre deti aj dospelých. Mobilné terárium obsahuje cca 20 
kusov teraríjnych zvierat v akváriách, možnosť fotenia 
s pytónom alebo malým krokodílom. Na spestrenie je 
súčasťou atrakcie aj časť s malými hlodavcami ako zajace, 
morčatá a podobne.  
 

 

 Turistický vláčik Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 4 hodiny 
Popis: turistický vláčik je veľmi originálnou atrakciou a 
zároveň praktickou záležitosťou v prípade potreby 
prepravy účastníkov podujatia. Vláčik má kapacitu 56 
miest a pohybuje sa rýchlosťou do 30km/hodina. 
  

 
 Profesionálne 

balónové 
výzdoby a 
dekorácie 

Určené pre vek: neobmedzene 
Minimálna objednávka: 4 hodiny 
Popis: turistický vláčik je veľmi originálnou atrakciou a 
zároveň praktickou záležitosťou v prípade potreby 
prepravy účastníkov podujatia. Vláčik má kapacitu 56 
miest a pohybuje sa rýchlosťou do 30km/hodina. 
 
 



 

 

 


