



Kreacje Animacje zapraszają do zorganizowania niezapomnianych imprez 
dla najmłodszych, w trakcie których animujemy, prowadzimy warsztaty, 
rozwijamy wyobraźnię i uszczęśliwiamy! 
 
Jesteśmy animatorami specjalizującymi się w animacjach dziecięcych. 
Staramy się edukować dzieci poprzez świetną zabawę. Wszystkie animacje 
prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych Animatorów. 
Działamy na terenie całego województwa Pomorskiego. 
 
Organizujemy zabawę podczas: urodzin, komunii, chrzcin, wesel, eventów 
firmowych, festynów, imprez karnawałowych, dni otwartych itp. 

W naszej ofercie znajdą Państwo różnorodne scenariusze imprez dla dzieci, 
które dopasowujemy do każdego zlecenia pod względem typu eventu, wieku 
oraz liczby uczestników biorących w nich udział.


Zajmujemy się również prowadzeniem warsztatów edukacyjnych podczas, 
których dzieci będą miały okazję rozwinąć swoje zmysły oraz umiejętności. 
Między innymi warsztaty florystyczne, kulinarne, majsterkowania, 
sensoryczne. 



Animacje Urodzinowe i okolicznościowe 

Animator poprowadzi gry i zabawy według wybranego scenariusza 
tematycznego lub zaproponuje miks zabaw. Na dzieci czeka moc atrakcji: 
zwierzątka z balonów, zabawy z chustą animacyjną, rebusy i zagadki, 
konkursy, kącik plastyczny, klaun, tańce integracyjne oraz kolorowe rysunki 
na twarzach dzieci


W trakcie imprez oferujemy:


- Tańce animacyjne,

- Modelowanie balonów,

- Malowanie twarzy,

- Zabawy ruchowe,

- Zabawy z chustą animacyjną Klanza,

- Brokatowe tatuaże

- Wielkie bańki,

- Eksperymenty,

- Elementy plastyczne,

- Przebrania dla Animatora i dzieci


Kreatywne Urodziny - Mamy mnóstwo pomysłów na to, aby impreza 
Twojego dziecka była niezapomniana. Organizujemy urodziny w konwencji 
wybranej fabuły takiej jak: piracka przygoda, sportowe emocje, w indiańskiej 
wiosce, magiczny Hogwart, na królewskim zamku, w krainie lodu oraz wiele, 
wiele innych! Powiedz nam o czym marzy Twoje dziecko, a my sprawimy, że 
ten dzień będzie wyjątkowy dla niego i jego gości.







Animacje na weselu i poprawinach 

Dzieci na weselu to także Goście – od Pary Młodej zależy ich 
samopoczucie i dobra zabawa. Animator weselny zapewnia dzieciom 
opiekę, zabawę i radość, a tym samym zadba o spokój i komfort dorosłych 
uczestników imprezy. Dzieci na ślubie to prawdziwe wyzwanie, ale 
zapewniając maluchom profesjonalną opiekę animatora, gwarantują 
Państwo jednocześnie dorosłym spokój i możliwość skorzystania z atrakcji 
przygotowanych na wesele. Wesele z dziećmi pozwala rodzinom spędzić 
czas wspólnie i cieszyć się w pełni szczęściem Nowożeńców. Zachęcamy 
Pary Młode do współpracy! 
 
Zazwyczaj Wesela odbywają się latem, co daje nam duże pole do popisu. 
Podczas animacji pomalujemy twarze, skręcimy balony, będziemy puszczać 
wieeeelkie bańki mydlane, tańczyć i skakać, a przede wszystkim dobrze się 
bawić! 

 



Eventy firmowe i kąciki dziecięce 

Animatorzy zapraszają najmłodszych na Wyspę Animacyjną - prawdziwy 
kącik zabaw, w którym spełniają się marzenia!


W strefie dziecka najmłodsi będą mieli okazję:


- pomalować twarze w fantazyjne wzory

- poprosić animatora o zwierzaka skręconego z balona

- rozwinąć swoje talenty plastyczne (w zależności od rodzaju i okoliczności 

tematyczne prace manualne)

- zagrać w gry XXL

- puścić ogromne bańki mydlane

- wiele innych


Dodatkowo Animatorzy zabaw zapewniają moc atrakcji - gry i konkursy z 
nagrodami, nauka tańca, wspólne pląsy przy muzyce i wiele innych. Dobra 
zabawa gwarantowana! 



Animacje w hotelu, na campingu, w restauracji 

Animacje dla dzieci podczas długich weekendów, świąt, sylwestra, wakacji. 
Pakiety hotelowe mogą być urozmaicone o najróżniejsze atrakcje dla dzieci. 
Mamy wieloletnie doświadczenie w umilaniu czasu podczas wypoczynku 
rodzinom z dziećmi w każdym wieku.


Organizujemy:


- Mini Disco (wersja fluo)

- Warsztaty kulinarne

- Warsztaty plastyczne

- Dzień piracki (Arr!)

- Dzień Indiański

- Zawody sportowe

- Szaleństwo na basenie

- Podchody na terenie obiektu.

 



Animacje plenerowe  

Animatorzy zaproponują dzieciom i dorosłym zabawy konkursowe, pokaz 
zumby, konkurencje sportowe, stanowisko do malowania twarzy, skręcania 
balonów oraz pokaz ogromnych baniek mydlanych, który można połączyć z 
warsztatami dla najmłodszych.

Przyjmujemy zlecenia na festyny, pikniki rodzinne.


W ofercie stanowiska:


- sportowe zmagania - dla wielbicieli sportu

- malowanie buziek - niezmiennie najbardziej popularna atrakcja dla dzieci 

na każdej zabawie,

- skręcanie baloników (balonowe zoo),

- wędkowanie,

- magiczne ogromne bańki mydlane,

- gry planszowe XXL,

- warsztaty artystyczne,

- tęczowe miasteczko.






Warsztaty edukacyjne 

Zapraszamy do zorganizowania warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych. 
Celem jest rozwijanie zmysłów, koordynacji ręka - oko, oddziaływanie na 
bodźce sensoryczne. Skierowane do dzieci do 5 roku życia, a zainteresować 
i wciągnąć mogą nawet dorosłych.

Warsztaty dla dzieci są świetnym pomysłem na urozmaicenie pobytu w 
hotelu, czy przyciągnięcie nowych gości do restauracji.


Warsztaty jakie oferujemy:


- sensoryczne,

- kulinarne,

- majsterkowania,

- plastyczne,

- florystyczne. 



Oferta szyta na miarę 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.


Możemy zorganizować praktycznie każdą imprezę dla dzieci!


Zapraszamy do kontaktu!


Wspólnie stworzymy wyjątkowy program.


Dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb i możliwości.


Jesteśmy gotowi na nawiązanie stałej współpracy.




Drodzy Państwo,

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście tego czego szukaliście - prosimy o 
informacje.


Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły. Działamy dla Was - kreatywnie!


Martyna Sarnowska 

Tel. 507326149

Mail: kreacjeanimacje@gmail.com

Strona: www.animacjetrojmiasto.pl

Facebook: Kreacje Animacje - Animacje dla dzieci Trójmiasto

Instagram: Kreacje Animacje

http://www.animacjedladziecitrojmiasto.pl

