Sportowe Urodziny w Racketlon Club
Specyfikacja dodatkowa
Organizator:
KOI-agency
Aneta Stojak
www.koi-agency.pl
512 689 610
aneta@koi-agency.pl
Partner oferty:
Racketlon Club Mazańcowice

2 godziny świetnej zabawy dla dzieci i rodziców
Cena od 410zł za grupę do 12 osób, zawiera:
-wynajem kortów na 2 godziny
-opiekę animatora i trenera
-gry, zabawy, animacje, konkursy
-dyplomy i nagrody dla dzieci
Korty dla rodziców podczas trwania imprezy GRATIS
Napoje dla rodziców z rabatem 7% na: kawę, herbatę, świeże soki i piwo

Usługa
Wynajem Animatora –
sportowe urodziny
(atrakcje dla dzieci 5-12+)

Specyfikacja
•
•
•

•
Specjalny, tematyczny
scenariusz imprezy

•

•

Cena

1 animator na max.
12os.
Rywalizacja sportowa
gry i zabawy
wykorzystujące
elementy ruchowe i
zręcznościowe
dyplomy dla wszystkich
uczestników

•
•

160zł/2h
każda kolejna godzina
60zł/h

Przygotowanie
indywidualnego i
niepowtarzalnego
tematu, scenariusza i
przebiegu imprezy np.
W Krainie Indian ;
Bardzo Dziki Zachód ;
W Krainie Lodu; Małe
Gwiazdy Hollywood;
Mini Olimpiada;
Piracka Przygoda
wszystkie
przeprowadzone

•

100,00 zł

animacje nawiązują
tematem do scenariusza,
jeśli klient wykupił
opcje dodatkowe np.
dekoracje również
nawiązują one do
wybranego tematu
Dodatkowe możliwości urodzinowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bajkowe malowanie twarzy i rączek
modelowanie balonów
specjalne tematyczne dekoracje urodzinowe sali, przebrania i gadżety
wynajem fotobudki
fotograf na imprezę + skomponowanie pamiątkowego albumu z imprezy i płytka ze
zdjęciami
piniata
karaoke
projekt, wydruk i dystrybucja urodzinowych zaproszeń
tematyczne warsztaty np. robienia kolorowej biżuterii, warsztaty tworzenia indiańskich
łapaczy chmur, warsztaty aktorskie
tort
catering: danie ciepłe, przekąski, napoje, czekoladowa fontanna etc.
warsztaty robienia ogromnych baniek mydlanych
inne...

Dodatkowe opcje urodzinowe kalkulowane są pod konkretną imprezę i zapytanie, na ich podstawie
przygotowywana jest szczegółowa oferta dla klienta.
Urodziny zamawiać można telefonicznie pod numerem 512 689 610 bądź mailowo na aneta@koiagency.pl, najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną imprezą. Wszelkie szczegóły dogadywane są
bezpośrednio z przedstawicielem firmy KOI-agency. Wymagana jest wcześniejsza wpłata zaliczki
w wysokości 100zł na poczet imprezy oraz podpisanie umowy pomiędzy firmą KOI-agency a
klientem.

