
ANIMACJE  HOTELOWE

Oferta cenowa obsługi animacyjnej DLA DZIECI podczas pobytu gości w hotelu. 
Agata Różaniecka - Kaczki Dziwaczki - imprezy dla dzieci



Program zabaw dostoswany jest do 

wieku uczestników, dzieci w swoich 

grupach wiekowych realizują poszcze-

gólne elementy programu, od części 

integracyjnej zaczynając, przez rozma-

ite atrakcje (malowanie twarzy, zamy-

kanie w bańce mydlanej, mini disco 

itp.) aż po wspólne elementy zabawy, 

część aktywną, sportową czy jeśli po-

goda na to pozwala zabawę na świe-

żym powietrzu.

Na potrzebę starszych dzieci, może-

my zorganizować warsztaty z nauki 

tańca, a także KINO w formie dużego 

ekranu i bajki z projektora.

Dla dzieci najmłodszych przygotuje-

my strefę dla dzieci z klockami, za-

bawkami, miękką podłogą, namiotem 

tipi, w tej strefi e dzieci najmłodsze będą 

mogły realizować swój program, odpo-

cząć. Każdy z tych dni możemy ubrać 

w jakiś temat.



       

- KLOCKI DREWNIANE LINDEN 
Produkt regionalny z Wrocławia. Stanowisko 
wspólnego kreatywnego budowania z klocków 
drewnianych. Zapewniamy całą masę klocków, 
podstawy do budowania oraz odpowiednio przy-
gotowane podłoże. Zabawa odpowiednia dla 
dzieci w każdym wieku.

- ZAMYKANIE W BAŃCE
I BAŃKI MYDLANE

Zabawa dla każdego! Animator przebra-
ny w strój Klauna zamyka dzieci w bań-
ce, udziela instrukcji dzieciom i pozwala 
im bawić się tą atrakcją. Dodatkowo jeśli 
pogoda pozwala, można puszczać wiel-
kie bańki na dworze gdzie idealnie zama-
rzają zimą i są nie lada atrakcją dla każ-
dego.

- MALI ARTYŚCI
Stanowisko z atrakcjami plastycznymi. Temat rysun-
kowy zależy od charakteru imprezy. Dzieci rysują, 
kleją, wycinają i przyklejają używając do tego bez-
piecznych i wysokiej jakości materiałów plastycz-
nych. Całość odbywa się w formie konkursu plastycz-
nego, prace wiszą przez cały czas trwania zabawy 
i na koniec dzieci odbierają za nie nagrody.



- BALONOWE ZOO
Długie baloniki skręcane przez animatora w rozmaite 
zwierzątka, kwiatki, miecze, samoloty. Animator pro-
wadzi warsztat dla dzieci starszych ucząc ich skręcać 
baloniki, a dla dzieci młodszych sam skręca gotowe 
wzory.

- BALONOWY PRZYJACIEL
Zabawa plastyczna z balonem w roli głównej, 
balonik na patyczku, który ożywa dzięki na-
klejonym oczkom, włosom itp.



- WARKOCZYKI DOPLATANE
Podczas zabawy w Indian, w Disco 
lub innej wybranej, można dzie-
ciom zaproponować doplatane 
warkoczyki. Atrakcja ciesząca się 
ogromną popularnością wśród 
dziewczynek.



- ZABAWY CHUSTĄ KLANZA
Rozmaite gry , zabawy i szaleństwa przy użyciu ko-
lorowej chusty prowadzone przez barwnie prze-
branego animatora.

- BAJKOWE CHARAKTERYZACJE
Czyli potocznie malowanie twarzy. Animator specjalizują-
cy się w malowaniu dziecięcych buzi, tworzy prawdziwe 
arcydzieła zmieniając dzieci na życzenie w ulubione zwie-
rzątko, postać z bajki lub zapewniając idealny makijaż 
księżniczkom. Posługujemy się profesjonalnymi atestowa-
nymi farbami, pędzlami, brokatami fi rmy Party Explosion 
oraz Snazarro.



- MINI DISCO
Tańce dla każdego, gotowe, proste układy cho-
reografi czne połączone z kolorowymi przebrania-
mi, perukami, okularami itp.

- MEGA TWISTER
W wielu wersjach - rozmaite kolorowe gry i zaba-
wy przy użyciu wielkiej maty twisterowej jak i poje-
dynczych kolorowych kółek, zabawy z muzyką.



- SPOTKANIE Z BAJKĄ
Raz dziennie dzieci może odwiedzić jakaś postać 
z bajki: Minion, Mickey, Olaf lub Niedźwiedź. Są to 
duże maskotki, które realnie odwzorowują postaci.



- WARSZTATY
Jeden raz podczas tygodnia w ramach ceny 
za miniklub dzieci mogą skorzystać z warszta-
tów:

- mydlarskich (robienie mydełek w różnych 
kształtach) 

- eksperymenty (różnego rodzaju doświad-
czenia dla dzieci)

- tanecznych (nauka kroków podstawowych 
tańców latynoamerykańskich)

- zumby (układy choreografi czne „zumba dla 
dzieci)

- plastyczne (warsztaty origami, mozaiki, za-
jęcia tematyczne : dzień babci, dziadka, 
mamy, taty, dziecka, dzień wiosny itp)

- kucharskie (pieczenie ciasteczek, dekoro-
wanie ciasteczek, wspólna pizza itp.)

W przypadku zainteresowania większa liczbą 
warsztatów niż jeden koszt = 200zł netto/ 1h 
warsztatu. 



- KINO
Aby zrelaksować dzieci, które wymagają np. 
drzemki w ciągu dnia, proponujemy jako jedną 
z atrakcji do wyboru kino. Zasłaniamy rolety, sta-
wiamy wielki ekran i puszczamy dzieciom bajkę 
z projektora. Atrakcja sprawdza się w sytuacji 
kiedy godzin zabawy jest sporo, a dzieci po-
trzebują wytchnienia.



poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

„Dzień dobry,
witam Cię”

„Indiańskie
plemię”

„Bajkowa
przygoda”

„Pirackie
poszukiwania

skarbów”

„Ale to już
było”

- zabawy
integracyjne

- mianowanie
na Indianina

- spotkanie 
z pluszowym

Minionem

- przygotowanie
do wyprawy

- pamiątka 
z wakacji

- dekoracja mini
klubu

- pióropusz
indiański +
doplatane
warkoczyki

- Minionki
rozrabiają 
- zabawy
kolorowe

- list od
Kapitana Haka

- zabawy na
pożegnanie

- nadawanie 
nazwy

swojemu klubowi
i jego uczestnikom

- budowanie
tipi

indiańskiego

- kolorowe
wojny –

piłeczkowe/
balonowe itp.

- piosenki
pirackie

Wspólne
zdjęcia –
zrobione

polaroidem

- animacyjne
zwiedzanie hotelu

- indiańskie
tańce

- zamykanie
w bańce
mydlanej

- sportowe
potyczki
pirackie

- wspólne
oglądanie

fi lmów i zdjęć
z tygodnia

- malowanie twa-
rzy

- strzelanie 
z łuku

- piniata –
rozbijanie 

z nagrodami

- malowanie
pirackiego
okrętu - na
strechu +
balonowe

miecze

- ostatnie
mini disco

lub karaoke



- Piraci z Karaibów

- Minionki rozrabiają

- Disco - zabawa dla dzieci i rodziców

- PRL- zabawa dla dzieci i rodziców

- SURVIVAL - podchody zakończone ogniskiem

Podczas specjalnych dni/ wydarzeń w hotelu pro-
ponujemy organizację eventów dla dzieci wraz 

z ich rodzicami. Przywozimy wtedy ze sobą scenę 
(jeśli jest taka potrzeba), nagłośnienie wraz z mikro-
fonami i organizujemy całościowy tematyczny pro-
gram dla dzieci i ich rodziców. Długość trwania pro-
gramu zależy od Państwa życzeń. Optymalnie jest 
prowadzić program od 2-3h.



W przypadku zamówienia animatora na dłużej niż 1 tydzień - MINI DISCO wieczorne jest GRATIS. 

KINO NOCNE DLA DZIECI-1x tydzień w ramach Mini Klubu jest GRATIS.

W cenę wliczony jest dojazd i ewentualne wymiany animatorów. Podpisując  z nami umowę macie Pań-
stwo pewność profesjonalnej i ciągłej obsługi animacyjnej podczas sezonu. 

Nocleg oraz wyżywienie animatora - leży po Państwa stronie. W przypadku noclegu oddalonego od miej-
sca pracy - ewentualne dojazdy pomiędzy hotelami pokrywa zleceniobiorca. 

ZAPRASZAMY!
Agata Różaniecka

- właścicielka fi rmy Kaczki Dziwaczki - imprezy dla dzieci

Tel: +48 661 293 005

- animator dziecięcy 

- wyposażenie mini klubu 

- zabawa dla dzieci 4 -10     lat 

- 6 h obsługi animacyjnej 

- 6 dni w tygodniu działania mini 

klubu

1600 PLN netto/animatora/ty-

dzień

- możliwość organizacji junior klubu 11-16 lat

- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i doro-

słych (aqua fi tness, waterpolo, siatkówka plażo-

wa, dart, boole itp.)

- zaplecze sprzętowe 

- 6 h obsługi animacyjnej 

- 6 dni w tygodniu

1700 PLNnetto /animatora/tydzień

- mini disco dla dzieci

- wieczorne show (Piraci z Karaibów, 

karaoke, kino plenerowe, bingo, talent 

show, disco time, PRL, lata 20/30, strasz-

ny dwór, kidsshow, Minionki rozrabiają, 

survival i inne)

- 2 h zabawy dziennie

- 2 animatorów 

200 PLN netto / wieczór *
*Cena przy założeniu że w hotelu w ciągu dnia pracuje przynajmniej dwóch naszych animatorów.


