OFERTA ORGANIZACJI ANIMACJI I
ZABAW DLA DZIECI „ Akademia Pana Kleksa”

„Akademia Pan Kleksa „
Zaprasza on nas do swojej Akademii, oprowadza nas, mówi o akademickich zwyczajach i swoich własnych
dziwactwach. Uczestniczymy w lekcjach w Akademii, uczymy się Kleksografii, Geografii i Ortografii, oraz
Bańkologii, Bajkologii i Numerologii. Odwiedzamy również pokój chorych sprzętów, którym staramy się
pomóc, oraz kuchnię. Przez furtkę zaprosimy wszystkich do innej bajki jak to było w „Akademii Pana
Kleksa”.
Wszyscy otrzymujemy dyplomy ukończenia Akademii Pana Kleksa.
„Pan Kleks” prowadzi całość imprezy, zaprasza do zabawy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, wprowadza
wesołą i zabawową atmosferę w ciągu całego eventu.
„Doktor Paj-Chi-Wo” tej kolorowej i barwnej postaci nie może zabraknąć na imprezie prowadzonej przez
Pana Kleksa. Doktor będzie robił ogromne bańki mydlane i przeprowadza naukę wraz z konkursami na
największą bankę. Robi „balonowe zoo” uczy chętne dzieci robienia zwierzaków.
„Adaś” na twarzach dzieci wyczarowuje wspaniałe wzory spełnia każde wypowiedziane życzenie.
„Warsztaty Pan Kleksa” dzieci mogą uczestniczyć w konkursach plastycznych z wykorzystaniem różnych
technik. Proponujemy warsztaty z wykorzystaniem surowców wtórnych jak papier, butelki plastikowe i
wiele innych. Dla najmłodszych będą kolorowanki o tematyce Pana Kleksa.

Nasze gry i zabawy związane z „Panem Kleksem”
- Magia lekarza Doktor Paj-Chi-Wo
- Słoneczne zabawy „Chusta Klanza”
- Lekcja bańkologii
- Lekcja kleksografii
- Polowanie na motyle
- Jak szpak Mateusz.
- Zabawa słowna "Oszę u emia ana Eksa"
- Fantomizacja zabawa ruchowa
- Na wysokości „chodzenie na mini sczudłach”
- Kalambury Elektronika
- Rzut piegiem do celu
- Quiz Ambrożego Kleksa
- Leczenie chorych sprzętów
- Piegowa sztafeta
- Fabryka dziur i dziurek dyr. Bogumiła Kopcia
- W zespole siła narty 4 osobowe
- Wyścigi po atrament

Pokaz Iluzjonistyczny
Iluzjonista Tomasz, uczestnik IV edycji programu Mam Talent
Jego pokazy to nie tylko iluzja ale również świetna zabawa i spora dawka
humoru. Zaprasza Cię do świata, w którym niemożliwe staje się możliwe,
dzięki czemu widzowie przeniosą się w inny wymiar.
Magiczne show, jakie prezentuje to świetna zabawa, podczas którego
widzowie czarują razem ze Tomkiem i występ pozostaje na długi czas w
ich pamięci.

Kosztorys organizacji zabawy „Akademia Pana Kleksa”
W skład ceny wchodzi:
1.Osoba prowadząca całość eventu – Pan Kleks w stroju postaci – konferansjer zabawia dzieci,
przeprowadza liczne gry i zabawy
2. Doktor Paj-Chi-Wo - robi balonowe zoo, bańki mydlane, zabawia dzieci.
4.Adaś - maluje dzieciom buzie i robi tatuaże na tej imprezie modne będą piegi 
5.Warsztaty Pana Kleksa Proponujemy warsztaty z wykorzystaniem surowców wtórnych jak papier, butelki
plastikowe i wiele innych. Animator pomaga dzieciom stworzyć dzieła plastyczne lub przedmioty użytkowe
dla najmłodszych kolorowanki Pana Kleksa i innych postaci.
6. Wszyscy animatorzy są przebrani w kolorowe stroje nawiązujące do bajki „Pana Kleksa”
7. Zapewniamy drobne nagrody dla dzieci uczestniczących w konkurach / pomagają w ich przeprowadzaniu/
8. Zapewniamy wszystkie niezbędne akcesoria do przeprowadzenia wszystkich gier, zabawy i konkursów.

Dyplomy ukończenia Akademii dla każdego uczestnika
Koszt za całość 2000 zł netto
Dodatkowo:
Pokaz iluzjonistyczny – pokaz trwa ok. 40 min jest interaktywny 800 zł netto
Przedstawienie dla dzieci tematyka do ustalenia 800 zł netto
Nagłośnienie- 500 zł netto

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
gwarantujemy pełne zadowolenie,
Dostosowanie oferty do Państwa potrzeb.
biuro@ikistudio.pl
mob. 506 96 96 16

