Urodziny w MyWay
z Czarusiem i Kropką
Czas trwania urodzin: 2h
Czas animacji z Czarusiem i Kropką: 1,5h
Ilość dzieci: max 25*
Cena: 890 zł
*Gdy większość dzieci to 4 latki sugerujemy max 20 uczestników, liczbę
większą niż 25 prosimy konsultować z organizatorem indywidualnie.

Atrakcje organizowane są przez Czarusia i Kropkę - Animatorów z wieloletnim
doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Plan urodzin
Pokaz żonglerki
Kręcenie talerzami, żonglerka diabolo, piłeczkami, maczugami i
innymi przedmiotami w połączeniu ze śmiesznymi akcentami w
wykonaniu Czarusia i aktywnym udziałem dzieci to idealna
okazja aby poznać małego widza i zaskarbić sobie jego sympatię
i zaufanie. Do występu zapraszamy odważniejszych widzów, by
sami spróbowali jazdy na monocyklu i innych kuglarskich
sztuczek.

Pokaz iluzji
Podczas pokazu iluzji dzieci doświadczą znikania
różnych przedmiotów, teleportacji i innych trików
z dziedziny tak zwanej iluzji ulicznej polegającej
na prezentacji iluzji w bliskiej odległości widza. Z
pomocą dziecięcej publiczności będziemy mogli
robić rzeczy na pozór niemożliwe: a to wszystko
na wyciągnięcie ręki.

Animacje
Animacje z Czarusiem i Kropką to przede
wszystkim szalone konkursy i zabawy, do
których angażują się nawet dorośli.
Zabawa z wielkim balonem, szalone
wyścigi rzędów i przedziwne konkurencje
to tylko niewielki ułamek naszej
pomysłowości.

Pamiątkowa fotorelacja
Najlepsze miny zdziwienia i roześmiane
buźki uwiecznimy na kilkudziesięciu
robionych przez Kropkę zdjęciach, które
nie później niż 3 dni po imprezie znajdą
się w Państwa skrzynce mailowej.
Zdjęć nie udostępniamy w internecie :)

Atrakcje opcjonalne:
Prosimy wybrać przynajmniej jedną :)

Figurki z balonów!
w cenie
Po kilku szalonych zabawach przychodzi chwila na
ochłonięcie. To doskonały moment by z naszej
najmniejszej skrzyneczki wciągnąć balony! Do
wyboru mnóstwo kolorów i balonowych wzorów.
Oprócz klasycznych zwierzaków Czaruś i Kropka
stworzą dla dzieci pojazdy, samoloty, kwiaty
jednorożce, różnego rodzaju owady lub inne z ponad
50 wzorów do wyboru. Gdy kręcimy we dwoje
potrzebujemy ok. pół minuty na dziecko.

Malowanie buzi!
w cenie
Wybierając malowanie twarzy, wybieramy
dwie atrakcje przerównolegle. Kropka kręci
figurki z balonów, a w tym czasie Czaruś
ozdabia dziecięce buzie ślicznymi malunkami.
Wybierane z wzornika malunki tworzone są
łatwymi do zmycia, najlepszej jakości farbami
do malowania twarzy. Czas jaki przeznaczamy
na obydwie atrakcje to ok. minuta na każdą
uśmiechniętą buzię.

Pokaz baniek mydlanych! +50 zł

Z pomocą naszych gości naładujemy naszą wytwornicę do baniek produkującą kilka
tysięcy baniek na minutę. Stworzymy kilkumetrowe bańki ze sznurków, bańki z
dymem, ogniem oraz bańki w bańce. Pokaz baniek sprawdzi się najlepiej przy
bezwietrznej pogodzie lub delikatnym wietrze i temperaturze poniżej 30*C
zdecydować więc można nawet dzień wcześniej.

Wata cukrowa! +50 zł

Istnieje również możliwość zabrania maszyny do waty cukrowej. Zamówienie tego
elementu oznacza watę cukrową dla każdego chętnego dziecka. W 24 smakach do
wyboru na miejscu, jej wydajność to ok 4 waty cukrowej w ciągu każdej minuty (w
zależności od rozmiarów).

Zamki dmuchane! +50 zł

Rozkładane w 2 minuty, niewielkich rozmiarów dmuchane atrakcje, które mogą
urozmaicić urodzinowy program. Dmuchańca, który najlepiej najlepiej pasować
będzie do wieku gości rozstawiamy na ok 15-20 minut, by nie zdążył się znudzić i by
jak najbardziej wykorzystać nasz wspólny czas. Atrakcja głównie dla dzieci 6 letnich i
młodszych.

Po półtorej godziny atrakcji
pora na poczęstunek
Dekorację sali, nakrycie stołu oraz przekąski zapewnia MyWay, a
wymarzony tort zapewniają rodzice.

DLA JUBILATA TYGODNIOWY KARNET NA KIDS ACADEMY W KLUBIE MYWAY FITNESS,
SQUASH & SOCIAL

DO ZOBACZENIA NA WSPÓLNEJ ZABAWIE

