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EVENT & SPORT  Jesteśmy firmą  której myślą przewodnią jest uśmiech 

i radość Naszych dzieci. Posiadamy urządzenia rekreacyjne takie jak m.in. 

dmuchana zjeżdżalnia, zamek czy suchy basen, które z całą pewnością są 

niebywałą atrakcją dla Naszych pociech. Zapewniamy szereg zabaw podczas 

korzystania z naszych urządzeń, które pozwolą Państwu ujrzeć radość na 

buziach Swoich dzieci. W wolnej chwili dla tych, którzy lubią coś słodkiego 

proponujemy watę cukrową, dla pozostałych prażony popcorn. W naszej ofercie 

posiadamy urządzenia rekreacyjne, które dzięki swoim wymiarom świetnie się 

sprawdzają zarówno na kameralnych przyjęciach jak i podczas dużych imprez 

masowych takich jak festyny itp. Organizują Państwo piknik lub imprezę 

firmową dla swoich pracowników? Spotkanie świąteczne, zabawę Karnawałową 

lub Andrzejkową? My zadbamy o dobrą zabawę dla najmłodszych.  

 

 

 

http://www.eventsport.pl/wp-content/uploads/2014/01/plen0014.jpg
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Nasza Oferta 

 

Organizujemy zabawy dla dzieci, na: 

 imprezach plenerowych, 

 imprezach firmowych, 

 piknikach, 

 promocjach miast, 

 dożynkach, 

 oraz imprezach okolicznościowych: Wesela, Komunie , Chrzciny.  

Zapewniamy 3 – 4 godzinną zabawę oraz opiekę Posiadamy w ofercie: 

 Animatorzy do zabaw z dziećmi,   

 Dj. Możemy poprowadzić imprezę dla dorosłych,   

 Profesjonalne nagłośnienie,  

 Dmuchane zjeżdżalnie,  

 Eurobuangee,  

 Trampolina, 

 Armatki pneumatyczne, 

 Samochodziki napędzane akumulatorem, 

 Balony z helem,  

 Modelowanie balonów, 

 Malowanie twarzy, włosów,  

 Duża pluszowa maskotka  

 Basen z piłeczkami (kącik dla najmłodszych), 

 Catering, 

 wata cukrowa, 

 popcorn, 

 Quady sportowe  
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Posiadamy również profesjonalne nagłośnienie które jest niezbędnym 

wypełnieniem każdego festynu czy imprezy plenerowej. 

Proponujemy gry i zabawy w Państwa firmie lub w dowolnie wskazanym miejscu. 

 

Organizują Państwo piknik lub imprezę firmową dla swoich pracowników? 

Spotkanie świąteczne, zabawę Karnawałową lub Andrzejkową?  

My zadbamy o dobrą zabawę dla najmłodszych. 

 

 

 

Proponujemy zabawy z animatorami np.: 

 

 Na dzikim zachodzie 

 Clown 

 Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych 

 Pokaz Chemiczny 

 Nauka Tańca 

 Pokaz baniek mydlanych 

 Wizyta dużej pluszowej maskotki 

 Zabawa z chustą klanzy 

 Przeciąganie liny  

 

Możemy przygotować scenariusz o dowolnej tematyce. 
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ORGANIZUJEMY ZABAWY DLA DZIECI NA PRZYJĘCIACH :  

 

 KOMUNIE 

 CHRZCINY 

 WESELA   

 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 
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Zaproś naszych animatorów do swojego domu lub ogrodu,  

a Oni zorganizują dla Twojego dziecka niezapomniane urodziny 

 z mnóstwem atrakcji: 

 

 Dmuchaniec „ Skakaniec ” 

 Malowanie twarzy  

 Przebieranie w stroje  

 Bańki mydlane  

 Opiekę dwóch animatorów zabaw 

 Ciekawy scenariusz przygotowany pod indywidualnego 

klienta (o dowolnej tematyce ) 

  lub wybranie gotowego scenariusza  przygotowanego 

przez Nas np. Piraci, Księżniczki, Piłkarze itp. 

 Czas trwania Kinder Party do 3- godzin. 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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Tel. 533 993 460  

Tel. 602 774 658 

e-mail: event@eventsport.pl 

strona:  www.eventsport.pl 

 

Zapraszamy również do współpracy  

z naszymi salami zabaw 

        

Dębica  ul. Głowackiego 19    

Mielec   ul. Szafera 33    

www.kulkoland.com.pl

mailto:event@eventsport.pl
http://www.eventsport.pl/

