
Sprievodné atrakcie

  

Okrem veľkého množstva zábavných atrakcií, ktoré ponúkame na prenájom vám pre vaše
podujatia zabezpečíme tiež sprievodné atrakcie, čiže aktívne a interaktívne atrakcie, ktoré
zabavia deti aj dospelých. V tomto segmente máme množstvo skúseností a pre ich realizáciu
kvalitný tím. Sprievodné atrakcie toho istého druhu vieme nastaviť pre rôzne vekové skupiny.
Každú sprievodnú atrakciu zabezpečuje náš animátor alebo lektor.

  

Veľkou výhodou pre výber našej spoločnosti pre realizáciu vašich podujatí je stočlenný školený
a zodpovedný tím našich pracovníkov, animátorov, organizátorov a ďalšieho personálu,
kreativita, profesionálny prístup, dvadsaťročné skúsenosti, množstvo zrealizovaných podujatí a
spokojných klientov.

  

V našej ponuke nájdete:

    
    -  maľovanie na tvár , trblietavé tetovanie   
    -  karaoke, stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis, hracie konzoly /Nintendo Wii, PS3, X Box
Kinect/...   
    -   kútik spoločenský hier pre deti aj dospelých /zábavné, strategické, logické.../  
    -   kútik hlavolamov pre deti a dospelých /drôtené, drevené, penové, rôzne druhy a
obtiažnosť/...   
    -  kútik vedeckých hračiek /rôzne „takmer zázračné“ hračky pracujúce na fyzikálnych
princípoch optiky, magnetizmu, zotrvačnosti, odstredivosti, akustiky.../, veľká zábava pre
veľkých aj malých...   
    -  karikaturista a portrétista...  
    -  ukážky rôznych druhov remesiel + workshopy /hrnčiar, kováč, krasličiari, slamienkári,
rezbári, košikári.../ a iné...   
    -  športové a žonglérske workshopy /basketbalový a futbalový freestyle, diablo.../ a iné...  
    -  tanečné a pohybové workshopy /ukážky a učenie jednoduchých tancov rôznych štýlov/...  
    -  tvorivé dielne, výtvarné workshopy pre deti aj dospelých /netematické a tematické tvorivé
dielne s témou Zima a Vianoce, Veľká noc, Halloween, Deň matiek, Valentín a iné/ s využitím
rôznych zaujímavých výtvarných techník, atraktívnych materiálov s efektnými výrobkami, ktoré
ich autorov zaručene potešia /medzi obľúbené techniky patrí maľovanie na sádrové odliatky,
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origami, zažehľovanie korálkov, odstredivka, servítková technika na kameňoch a iných
povrchoch, maľovanie, skladanie, lepenie, koláže a množstvo iných...   
    -  ukážky práce záchranných zložiek /polícia, záchranka, hasiči/...  
    -  realizácia improvizovaného lanového centra, lanovky medzi stromami, pavúčej siete...  
    -  iné podľa želania klienta...  
    -  pozrite si aj ponuku našich zábavných atrakcií   
    -  pozrite si aj ponuku našich animácií a detských súťaží
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