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eventowo

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!

ZABAWLANDIA

eventowo

Zwracamy się do Państwa z propozycją organizacji

imprezy dla dzieci
W odpowiedzi na potrzeby dzieci i ich rodziców oraz
naszych partnerów organizujemy eventy i spotkania
dla dzieci i rodziców, podczas, których spędzamy czas
na grach i zabawach niosąc uśmiech Państwa
pociechom.
O czym TY marzyłeś jako dziecko ? Teraz z nami
możesz to dać innym !

ZABAWLANDIA

eventowo
Rodzinne konkursy, trochę adrenaliny, dużo śmiechu i zabawy
dla każdego:
Rodzinne zawody na c zas :
jajko na łyżeczce
wyścigi w workach
skok i na piłkach uszatkach
skok i w workach
wyścigi na rurach skoczk ach

Rodzinny Klub Sportowy

Sprawdzamy k tóra rodzina jada więcej szpinaku
czyli przeeeeciaganie liny.
Szukamy wśród uczestników k róla strzelców : strzały do bramki + pomiar
prędkości.
Rodzinne gry zespołowe:
unihokej na trawie
piłka nożna
siatk ówka
badminton
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Bez względu na porę roku, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
365 dni w roku quad pojedzie zaws ze i wszędzie.
W ciągu 5 minut k ażdy uczestnik nauczy się obsługi –
quady mają półautomatyczną skrzynię biegów,
nie ma sprzęgła, hamulce wyglądają jak w rowerze,
a frajda dla młodszych i starszych kierowców bez względu
na płeć przeogromna .

Quady

Los każdego pojedynku w Twoich rękach,
nie ważne jak i jesteś duży i ile masz lat,
tu lic zy się spryt i dobre oko. Proponujemy pełne emocji
rozgrywki np. rodzice vs. dziec i, drużyny męskie vs. żeńskie,
ojcowie działu sprzedaż y vs. mamy działu promocji itd.

Pilkarzyki

Zabawa, nawiązując a do japońskich zapasów sumo, wszystkim,
nie tylko przeciwnikom na macie, dostarcza wspaniałych
emocji i wiele radości.
Zawodnicy przebierają się w specjalne, wypełnione gąbką
kostiumy i od tej chwili do z łudzenia przypominają japońskic h zapaśników;
ich zadaniem jest wypchnięcie przec iwnika poza matę.
Doskonała zabawa, dużo śmiechu dla starszych i młodszych.

sumo
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Ze względu na ogromną intuicyjność prowadzenia pojazdu
uczestnicy już po chwili czerpią z niej radość. Segwaye mogą
jeździć również tyłem do przodu czy zawracać w miejscu,
a więc popisy na nich stanowią ciekawy element zabawy
podczas imprez integracyjnych. Prowadzenie tak nietypowego,
niemal zupełnie bezgłośnego pojazdu to niezapomniane przeżyc ie
zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Seqwaye

Malowanie nie tylko rękoma, nie tylko na papierze.
Lego i Duplo – moje konstrukcje wg pogody i humoru.
Quizy, kalambury i zagadki.
Zadanie na spontanie – twórcze rozwiązywanie problemów.
Orgiami, logiczne układanki, rysowanie kolorową kredą.
Chwila odpoczynku dla nóg, głowy i ręce idą w ruch.

Pracownia artystyczna

jestem artystą :)
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Chwile wytchnienia dla Mam

Klub malucha

Czytamy wiersze Brzechwy i Tuwima,
rysujemy i kolorujemy,
zabawy z chustą Klanza,
skaczemy na piłkach us zatkach,
układamy wieże z piank owych klock ów.
Dzieci animowane przez opiekunkę k orzystają
z przenośnej piaskownicy wraz z foremkami i
łopatkami, bujawek, domku z mini zjeżdżalną,
miękkich piłek, namiocików i tuneli zabawowych
Do dyspozycji Mam trzy krzesełka do karmienia,
koce i poduchy piknikowe, kolorowe talerzyki i kubeczki

dzieci są super !
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Strzelanie do tarczy lub do jabłka na głowie przełożonego,
byle zawsze skutecznie do celu.
Drużyno Robin Hooda, czas napiąć cięciwy i zmrużyć oko,
specjalnie dla Was mamy :
Trzy tory łucznicze z tarczami , Łuk i przystosowane dla dzieci
Łuki atestowane typu Orlik i Diana ,
Strzelanie z procy do celu typu puszki ,Atestowane strzały aluminiowe.
Fachowa obsługa.

Łucznicza przygoda

Broń ASG (Air Soft Gun)
Strzelamy do celu z broni imitującej broń prawdziwą.
Strzelanie do celu z broni Paintball-owej na kulki z farbą.
Malujemy bojowo twarze.
Fachowa obsługa

Militarna przygoda

Los każdego pojedynku w Twoich rękach,
nie ważne jaki jesteś duży i ile masz lat,
tu liczy się spryt i dobre oko. Proponujemy pełne emocji
rozgrywki np. mama vs. tata, siostra vs. brat itd.

Cymbergaj
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Skakać k ażdy może, nie ważne czy troc hę lepiej
czy trochę gorzej, wszyscy wiemy , że nie ma
nic wspanialszego dla dzieci niż stan nieważk ości!

Zamek do skakania

Duża trampolina z zabezpieczającą siatk ą.
Trochę adrenaliny, dużo śmiechu i zabawy dla wszystkich.
Pole do akrobatycznych popisów dla k ażdego uc zestnika pikniku,
nie ważne ile mas z lat, ważne by z nami spróbować, dotknąć nieba !

500 zl
Trampolina

Tu poznamy podstawy kuglarstwa: żonglowanie chustami,
kręcenie talerzami (nie kuchennymi:), machanie poikami,
puszczanie nietypowych baniek mydlanych, chodzenie na szczudełkach…
świat k olorów, radości i zręczności otwiera s we podwoje dla
naszych milusińsk ich

500 zl
Klub cyrkowy
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tenis stołowy jest jedną z najpopularniejs zych gier na świecie,
biorąc pod uwagę liczbę zawodników uprawiających ten sport –
nie może go zabraknąć również u nas.
singiel, debel a może "biegany" wokół stołu?
wspaniała okazja by wydobyć dobre emocje i
skrzyżować rakietki w rodzinnym lub zaprzyjaźnionym gronie

Ping - pong

kodeks wojownika - dojo kun. tajniki technik k arate i droga samuraja .
zabawa- test me?
stwa, odwagi i dyscypliny. gra ronin w podartym kimonie.
walka miec zami go-now.

Samuraje500 zl
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Zapraszam do współpracy
...bo liczą się
niezapomniane
emocje!

