ANIMACJA NA WESELU
ANIMA ART

W W W . A N I M A - A R T . C O M . P L

ANIMA ART
The best party ever

animator na weselu
to same plusy

dzieci są bezpieczne
dorośli bawią się spokojnie
dzieci świetnie się bawią w towarzystwie rówieśników
mają zapewnione kreatywne i różnorodne zabawy
...i mnóstwo niespodzianek
dzieci nie kręcą się koło stołów gdzie kelnerzy noszą gorące dania i napoje
suknia Panny Młodej nie nosi śladów małych stóp
goście nie muszą wcześniej wracać do domu
wspólnie tworzymy wyjątkowe prezenty dla Młodej Pary
roześmiane buzie budują rodzinną atmosferę na każdej imprezie
animator może opiekować się dziećmi również przy stole
oraz położyć maluchy spać

PODSTAWOWY PROGRAM ANIMACYJNY
• zabawy integracyjne z chustą i tunelem animacyjnym
• zabawy taneczne
• malowanie buziek, zmywalne tatuaże
• skręcanie zwierzątek z baloników
• pokaz wielkich baniek mydlanych
• konkursy, zabawy ruchowe, zręcznościowe i integracyjne
jeśli będzie ładna pogoda byłoby super gdybyśmy mogli przeprowadzić
je na dworze, w ramach zabaw możemy również wyruszyć na poszukiwanie skarbu piratów
• przykładowe zabawy 
to:
skoki w workach, taniec pod liną, twister, zbijak, szczurek, tor przeszkód,
karmienie lwa, slalom z chrupkami, łowienie wielkich rybek, wyścig ślimaków, ringo, ciuciubabka,
kręgle, wielkie domino, mini hokej i wiele innych zabaw
• kalambury ze śmiesznymi czapkami zwierząt
• mini miasteczko cyrkowe
:
slackline, szczudła dla dzieci, powerisery, talerze cyrkowe, żonglerka,hula hop 
• warsztaty artystyczne np. rysowanie wielkiej laurki dla Młodej Pary, zdobienie
pastelami do tkanin koszulki Idealnej Żony i Idealnego Męża, malowanie kubeczków,
warsztaty biżuterii, zdobienie księżniczkowych koron diamentami, witrażyki na okno
• zamykanie dzieci w bańkach (dodatkowo płatne)
• zabawy konstrukcyjno
przestrzenne 
budowle z bampów
Animator zawsze jest w bajkowym przebraniu
polecamy: księżniczki, wróżki, rycerze, piraci, Alladyn/Jasmina, zwierzątka

WWW.ANIMA-ART.COM.PL

DO WHAT
YOU LOVE
THERE'S NO EXCUSE NOT TO DO
WHAT MAKES YOU HAPPY.
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