DLA NAJMŁODSZYCH

indoor/outdoor

70 - 90 zł

20 - 100 osób

4-5h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ teren Półwyspu Lipa | www.polwyseplipa.pl
▪ teren Twojej szkoły
▪ miejsce wskazane przez Ciebie

KOSZT
liczba uczestników

20 - 40

41 - 60

61 i więcej

cena za osobę

90 zł

80 zł

70 zł

Cena zawiera:
▪ realizację wybranego pakietu atrakcji (opis poniżej) z obsługą animatorów,
▪ materiały potrzebne do realizacji zajęć plastycznych i kulinarnych,
▪ dodatkowe ubezpieczenie NNW każdego z uczniów.
Istnieje możliwość organizacji ogniska w cenie 20 zł/os. (ognisko, kiełbaski, pieczywo)
lub obiadu w cenie 34 zł/os. (obiad dwudaniowy), w trakcie zajęć lub po zakończeniu zabawy.
W przypadku realizacji dwóch programów tego samego dnia, proponujemy 10% zniżki
od przedstawionych cen atrakcji (nie dotyczy cen posiłków).
Nie organizujemy transportu osób, na prośbę udostępniamy dane kontaktowe do przewoźników.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

WIEK UCZESTNIKÓW
Impreza idealnie sprawdza się wśród najmłodszych uczniów (szkoła podstawowa, klasy 1-3).
Celem programu jest przede wszystkim wspaniała zabawa.

PROGRAM IMPREZY
Zabawa składa się z czterech bloków tematycznych, na każdy z nich przeznaczamy około 45 minut.
Na najmłodszych czekają:
1. Zajęcia plastyczne o określonej tematyce.
2. Wspólne gotowanie, przygotowujemy wielką ucztę.
Możliwa przerwa na ognisko z kiełbaskami lub obiad (według ustaleń).
3. Zajęcia taneczne + minidisco, temat: „Wyginam śmiało ciało”.
4. Zajęcia ruchowe na powietrzu, zabawy integracyjne z nagrodami – rywalizacja.

Ilość i rodzaj atrakcji może zostać zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb grupy (ograniczenia
czasowe, wiek uczestników, charakter grupy). Podczas zajęć na dzieci czekają przekąski i napoje.

Istnieje możliwość rozszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej lub skrócenie imprezy.

