
Animácie, detské súťaže

  

V rámci vašich podujatí pre vás zabezpečíme animácie pre deti aj dospelých ako sprievodnú
alebo hlavnú aktivitu. Naši školení animátori sú zárukou toho, že tieto animácie splnia svoj účel,
vyplnia čas, zabavia a prispejú k uvoľnenej atmosfére vašich podujatí. V rámci animácií pre vás
zabezpečíme aj obľúbené súťaže na stanovištiach, ktoré nemôžu chýbať na žiadnom podujatí
pre deti.

  

Súťaže na stanovištiach vám pripravíme v rozsahu podľa vašich predstáv a predpokladaného
počtu účastníkov. Môžeme pripraviť tematicky ladené súťaže s témou ako Cesta okolo sveta,
Námorníci a piráti, Rozprávkové kráľovstvo, Vesmír, Cesta do praveku, Cesta do histórie a
ďalšie... Čo sa týka systému odmeňovania môžeme zabezpečiť systém žetónov, ktoré budú deti
za splnenie úlohy získavať a za ne si budú v „bufetíku“ kupovať odmeny, pričom môžu to byť
žetóny, pečiatky, nálepky... Taktiež môžu deti získať odmenu za splnenie úlohy priamo na
stanovisku, môžu získavať indície a splniť záverečnú úlohu... Alebo môže ísť o kombináciu
viacerých možností... Pri všetkých súťažiach zabezpečíme primeranosť veku detí tak, aby
nakoniec všetky deti úlohy zvládli...

  

  

Špeciálnu ponuku tvoria hotelové animácie a animácie pre dovolenkové destinácie...

  

Veľkou výhodou pre výber našej spoločnosti pre realizáciu vašich podujatí je stočlenný školený
a zodpovedný tím našich pracovníkov, animátorov, organizátorov a ďalšieho personálu,
kreativita, profesionálny prístup, dvadsaťročné skúsenosti, množstvo zrealizovaných podujatí a
spokojných klientov.

  

V rámci animácií a súťaží na stanovištiach vám ponúkame:
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    -  vypracovanie návrhu a dramaturgie podľa vašich predstáv...  
    -  jednotné oblečenie a označenie našich animátorov ako aj atrakcií a stanovíšť  
    -   realizácia súťaží na stanovištiach /tematické, rôzne zameranie/...  
    -  realizácia moderovaných súťaží, spoločných hier a súťaží...   
    -  realizácia detských diskoték, učenia tancov...  
    -   maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie, tvorivé dielne...  
    -   hotelové animácie a animácie pre dovolenkové destinácie...  
    -  animácie pre rekreačné a turistické centrá, aquaparky, lyžiarske strediská...  
    -  zabezpečíme tiež prenájom zábavných atrakcií a sprievodných aktivít...  
    -  pozrite si aj ponuku našich sprievodných atrakcií   
    -  pozrite si aj ponuku našich zábavných atrakcií   
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