
oferta atrakcji



Uczestnicy zmierzą
się w wielu konkurencjach

z nagrodami m.in. wyścigu gąsienic,
sprintu w potrójnych spodniach, biegu 
na wieloosobowych nartach, sprawdzą

czy mają zwinne rączki, rzucą do
nietypowego celu, zabawią się chustą
klanza oraz wielu innych ciekawych
zmaganiach! Na “deser” animatorzy

przeprowadzą z uczestnikami
kilka tańców

animacyjnych.

Konkursy i animacje
to nieodłączny

element każdej imprezy.
Angażujemy do zabawy

zarówno dzieci
jak i dorosłych. 

Animacyjny
zawrót
głowy



Do zabaw udostępnimy
gry w wersji xxl m.in. klasy,

puzzle, bramki celnościowe, jengę,
kręgle, bierki, twistera czy kółko
i krzyżyk. Rozwiną wyobraźnię

układając wielkie klocki. Na miłośników
rysowania czekają kolorowanki, kredki

oraz sztalugi. Animatorzy zadbają
o bezpieczeństwo i przypilnują

by do zabawy przypadkiem
nie wkradła się nuda. Strefa
animacji dostarcza zabaw

podczas trwania
całej imprezy.

Strefa
animacji

Tworzymy
bezpieczne,

otoczone kolorowym
płotkiem, miejsce

pełne atrakcji.
W naszej strefie
zabawom nie ma

końca.



Strefa
małego
artysty

Dla wielbicieli
zabaw plastycznych
tworzymy miejsce
gdzie będą mogli
w spokoju oddać
się artystycznej

pasji.

Mali artyści
wspólnie ozdobią wielki

kartonowy domek, namalują
ogromny obraz, wykonają wazon
dla mamy lub babci oraz ulepią

swoje ulubione zwierzątko.
W rozwijaniu wyobraźni pomagać

im będą animatorzy. Aby zapewnić
uczestnikom zajęć jak najlepszy

komfort ogródek znajduje się
w najspokojniejszym    

miejscu imprezy.



Część kąciku mieści
się pod namiotem, gdzie

wszystkie zabawki ułożone
są na wykładzinie lub kolorowych
piankowych puzzlach izolujących
od podłoża. Maluszki znajdą tam

kolorowe duże klocki, piłki, pufy, gry
logiczne, pluszaki, mini zjeżdżalnię,
tunele oraz mały dmuchany zamek.

W kąciku maluszka można bez
obaw zostawić swoje dziecko

pod opieką naszych
animatorek.

Strefa
maluszka

Dla najmłodszych
uczestników naszych
imprez również mamy
odpowiednie miejsce.

Bezpieczne
i pełne atrakcji!



Najbardziej popularna
atrakcja wśród dzieci.
Ubóstwiają możliwość

przemiany w inną postać.
Dziewczynki najchętniej wybierają

motylki oraz kwiatki, chłopcy
zaś superbohaterów i zombie.

Nasza oferta zawiera ponad 100
wzorów. Malujemy najlepszymi

na rynku hipoalergicznymi
farbami firmy

Sanzaroo.

Malowanie
buzi

Jest to atrakcja
z cyklu „must have”
na każdej imprezie.

Stanowiska
malowania twarzy
odwiedzają nawet

dorośli!



Pokaz
mega
baniek

Gwarantowany uśmiech
na twarzach uczestników.

Będą te ogromne dochądzące
do 2m średnicy oraz te malutkie,

tworzące piękną chmurę.
Nasz animator zaprezentuje

pokaz, a następnie chętni spróbują
wykonać swoją mega bańkę.
Przy sprzyjającej pogodzie

kilku ochotników
zostanie zamkniętych

w bańce.

Do pokazu
wykorzystujemy

również profesjonalne
wytwornice! Dzięki

temu już w 1 minucie
mamy setki baniek

w powietrzu!



Wata
cukrowa

Cieniutkie nitki
karmelu nawijane

na drewniany patyczek.
Klasyczna słodycz uwielbiana

przez wszystkie dzieci i dorosłych.
Wygląda jak lekki puszysty

obłoczek. Smakuje jak najlepszy
cukierek. W czasie trwania
imprezy jest wydawana bez

limitu porcji.

Na specjalne
życzenie, możliwa
kolorowa wersja

czerwona, zielona,
niebieska i inne!



Popcorn

Smakołyk,
który uwielwiają

wszystkie dzieci. Dzięki
naszej profesjonalnej maszynie

każdy uczestnik zje świeży, ciepły
popcorn bez konieczności wyjścia

do kina. Idalnie nadaje się gdy
podczas imprezy chcemy coś

szybko przekąsić, jest smaczny
i zdrowy. W czasie trwania

imprezy wydawany
bez limitu porcji.

Dla Pana/i
z solą czy bez?



Przez dzieci nazywane
„fruwającymi balonami”.

Każdy maluch je ubóstwia.
Ze względu na specyficzne

działanie helu na struny głosowe
lubią je także dorośli. Najmniejsze

dzieci, bardzo cieszą się widząc
je latające nad ich główkami.

Możemy wypełnić helem
również Twoje firmowe

balony reklamowe.

W celu
uświetnienia
uroczystości,

możemy wypuścić
dla Ciebie jednocześnie

dziesiątki balonów
ze specjalnej

siatki.

Balony
z helem



Tatuaże
z henny

Każde dziecko marzy,
by poczuć się odrobinę

doroślej. Będzie miało taką
okazję dzięki naszemu studiu

tatuażu zmywalnego. Wykonujemy
je z wysokiej jakości naturalnej

henny kosmetycznej. Posiadamy
ponad 100 wzorów do wyboru.

Motyw pozostaje na skórze 
od 2 do 3 tygodni.

Atrakcyjny a przy
tym bezpieczny.



Konsola przy, której
wszyscy aktywnie spędzą czas.

Każdy może zagrać w ping
ponga, postrzelać z łuku, walczyć

na ringu, rozgnieść robale lub
pobawić się z wirtualnym pieskiem.

Gry są rozgrywane na wielkim
ekranie za pośrednictwem

projektora HD
lub telewizora HD.

PS3
move

Świetny sposób
na sportową
rywalizację

w czasie imprezy!



Stendy
fotograficzne

i balonowe
zwierzaki

Zabawne atrakcje
dla dzieci i dorosłych.

Wkładając buzię w stend
przemieniamy się w widniejącą
tam postać. Modelując balony
oprócz zwierzaków, możemy

wykonać m.in. zabawne nakrycia
głów. Obie atrakcje są świetnym

uzupełnieniem każdego
eventu!

Dzięki stendom
fotograficznym

wykonasz zabawne
zdjęcie!

Z balonów modeluj
co tylko chcesz.



Boule, łuk
wiatrówka

Strzelenie
i rzucanie do celu

to świetny sposób na zdrową,
sportową rywalizację. Do Waszej

dyspozycji mamy stanowiska
do gry w boule, strzelania z łuku

i wiatrówek. Łuk klasyczny to
popularna dyscyplina wśród dzieci

i kobiet. Mężczyźni wybierają
głównie wiatrówki. Posiadamy

karabinki PCP, sprężynowe
oraz krótkie pistolety

napędzane gazem
CO2.

Wybierz swoją
ulubioną dyscyplinę

trafiania do celu!



Uczestnicy
imprezy malują swoje

ciała za pomocą specjalnych
farb świecących pod wpływem

światła UV. Osoby, które chcą uzyskać
specjalny wzór mogą skorzystać z pomocy

naszej animatorki. Wszyscy uczestnicy
zabawy otrzymują bransoletki ze świecącym
płynem oraz iluminujące okulary lub czapkę.

Zabawie tanecznej towarzyszyć będą
animacje i integrujące zabawy m.in.

malowanie wspólnego obrazu farbami UV
i konkursy. Całość uzupełnią

wytwornica dymu
oraz lasery.

Podstawą
jest zabawa taneczna

przy najpopularniejszych
muzycznych przebojach.

Niezbędna jest
zaciemniona sala

lub plener
po zmroku.

UV
party



Wciąż z głowami
w chmurach.

Bardzo wysocy
i wyjątkowo

sympatyczni.

Szczudlarze

Wysokie,
aż do nieba postacie,
niosące dobry humor,

którym zarażają wszystkich
dokooła. Spacerują na terenie

imprezy i nawiązują spontaniczne
relacje z uczestnikami. Stroje
szczudlarzy są odpowiednio

dopasowanie do tamatyki
imprezy. Mogą być ubrani

m.in jak klauni
lub anioły.



Żywe
maskotki

Podczas
trwania pikniku

maskotki przechadzają się
po terenie imprezy. Możliwość
uściskania ulubieńca z bajki

czy przybicia piątki dostarcza
niezapomnianych wspomnień

najmłodszym uczestnikom. Każdy
może zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie z maskotką oraz wziąć
udziału w quizie dotyczącym

bohatera. Maskotka ma
kilka 15 minutowych

wejść.



Wystawiamy
faktury VAT

lub rachunek
uproszczony.

Nie ma dla Nas
rzeczy niemożliwych.
Jeśli w naszej ofercie
brakuje interesującej

Cię atrakcji, bez
obaw - zorganizujemy

ją na życzenie.

Zapewnimy
i gwarantujemy:

- kompleksową
organizację,
- fachową

i miłą obsługę,
- ubezpieczenie

OC,
- fotorelację

z imprezy,
- mnóstwo radości

i pozytywnej
energii!

Ceny ustalane
są indywidualnie, w zależności

od miejsca imprezy, liczby
uczestników, czasu trwania imprezy

oraz wybranych atrakcji. 

Skontaktuj się z nami
po więcej informacji!

tel. 798 188 155
lub 798 188 166

pisz na:
biuro@endorfins.pl
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