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Wizyta
Świętego Mikołaja
Wizyta świętego Mikołaja w Twoim
przedszkolu!

Kto prowadzi?

-> Elfy z krainy Św. Mikołaja, które na co dzień zajmują się
profesjonalną animacją czasu wolnego dla najmłodszych,
oraz najprawdziwszy Święty Mikołaj prosto z Laponii!!!

Gdzie odbywa się wizyta?

-> W celu przeprowadzenia zajęć dojeżdżamy
do Twojej placówki!

Jak wygląda wizyta?

-> Na początku zajęć, zabawy prowadzą elfy. Zaczynamy od
konkursów i zadań, aby móc odgadnąć specjalny szyfr
umożliwiający przybycie Świętego Mikołaja!
-> W drugiej części zajęć, do sali wchodzi Mikołaj (z
prezentami lub bez, kwestia do ustalenia indywidualnie)
Część zajęć z Mikołajem opiera się na rozdaniu ewentualnych
prezentów, zajęć tanecznych (nasz Mikołaj uwielbia uczyć
dzieciaki tańców) oraz na koniec sesji zdjęciowej
indywidualnej i grupowej.

Ile trwają warsztaty?

-> Warsztaty trwają około 1 godziny LEKCYJNEJ

Jaka jest cena zajęć?

-> Cena warsztatów do 60 osób
20 zł/os
-> Cena warsztatów powyżej 60 osób
15 zł/os

Czy ilość osób jest ograniczona?

-> Nie, ilość osób jest dowolna. Przy
większej ilości osób dostosujemy ilość
potrzebnych Elfów pomocników :)

Świąteczne
Słodycze
Warsztaty z produkcji świątecznych
słodkości!
Kto prowadzi?

-> Elfy z krainy Św. Mikołaja, które na co dzień zajmują się
profesjonalną animacją czasu wolnego dla najmłodszych. W
czasie warsztatów zabiorą dzieci w magiczną podróż do
odległej krainy Mikołaja i zdradzą najpyszniejsze przepisy na
świąteczne słodycze!

Gdzie odbywają się zajęcia?

-> W celu przeprowadzenia zajęć dojeżdżamy do Twojej
placówki!

Jak wygląda przebieg warsztatów?

-> Pobawimy się kolorowymi substancjami i jako mali
cukiernicy stworzymy ozdobne ale i jadalne słodkości, które
z dumą można będzie powiesić na świątecznym drzewku!
Takich ozdób świat jeszcze nie widział! Kolorowe cukierki,
cake popsy, pierniczki, to tylko niektóre z nich!
Oczywiście zapewniamy wszystkie potrzebne do produkcji
materiały, a gotowe produkty dzieci zabierają do domu :)

Ile trwają warsztaty?

-> Warsztaty trwają około 1 godziny LEKCYJNEJ

Jaka jest cena zajęć?

-> Cena warsztatów do 60 osób
20 zł/os
-> Cena warsztatów powyżej 60 osób
15 zł/os

Czy ilość osób jest ograniczona?

-> Nie, ilość osób jest dowolna. Przy
większej ilości osób dostosujemy ilość
potrzebnych Elfów pomocników :)

W fabryce Elfów
Fabryka dekoracji z elfami Świętego
Mikołaja
Kto prowadzi?

-> Elfy dekoratorzy prosto z fabryki Mikołaja, które na co
dzień zajmują się profesjonalną animacją czasu wolnego dla
najmłodszych. W czasie warsztatów, zabiorą dzieci w
magiczną podróż do odległej krainy Mikołaja, i przedstawią
tajniki produkcji ozdób świątecznych.

Gdzie odbywają się warsztaty?

-> W celu przeprowadzenia zajęć dojeżdżamy do
Twojej placówki!

Jak wyglądają warsztaty?

-> Głównym tematem zajęć jest wytwarzanie oryginalnych
ozdób świątecznych, takich jak Świąteczne Krasnale, magnesy
i zawieszki na świąteczne drzewko!
-> To nie koniec! Podczas zajęć, każde dziecko stworzy swój
własny list do świętego Mikołaja i przekaże go elfom, tak by
trafić na listę grzecznych dzieci i otrzymać wymarzony
prezent :)
dodatkowo zajęcia wzbogacone są w liczne opowieści...

Ile trwają warsztaty?

-> Warsztaty trwają około 1 godziny LEKCYJNEJ

Jaka jest cena zajęć?

-> Cena warsztatów do 60 osób
20 zł/os
-> Cena warsztatów powyżej 60 osób
18 zł/os

Czy ilość osób jest ograniczona?

-> Nie, ilość osób jest dowolna. Przy
większej ilości osób dostosujemy ilość
potrzebnych Elfów pomocników :)

Świąteczne kule
do kąpieli
ŚWIĄTECZNA FABRYKA ZIMOWYCH
KOSMETYKÓW DO KĄPIELI!
Kto prowadzi?

-> Elfy dekoratorzy prosto z fabryki Mikołaja, które na co
dzień zajmują się profesjonalną animacją czasu wolnego dla
najmłodszych. W czasie warsztatów, zabiorą dzieci w
magiczną podróż do odległej krainy Mikołaja, i przedstawią
tajniki produkcji kul i soli do kąpieli!

Gdzie odbywają się warsztaty?

-> W celu przeprowadzenia zajęć dojeżdżamy do
Twojej placówki!

Jak wyglądają warsztaty?

-> Głównym tematem zajęć jest produkcja świątecznych kul
do kąpieli oraz kolorowych i pachnących soli!
-> To nie koniec! Podczas zajęć, każde dziecko stworzy swój
własny list do świętego Mikołaja i przekaże go elfom, tak by
trafić na listę grzecznych dzieci i otrzymać wymarzony
prezent :)
dodatkowo zajęcia wzbogacone są w liczne opowieści...

Ile trwają warsztaty?

-> Warsztaty trwają około 1 godziny LEKCYJNEJ

Jaka jest cena zajęć?

-> Cena warsztatów do 60 osób
20 zł/os
-> Cena warsztatów powyżej 60 osób
18 zł/os

Czy ilość osób jest ograniczona?

-> Nie, ilość osób jest dowolna. Przy
większej ilości osób dostosujemy ilość
potrzebnych Elfów pomocników :)

Bal Mikołajkowy
prawdziwa impreza z krainy mikołaja!
dyskoteka z elfami i mikołajem
Kto prowadzi?

-> bal prowadzą elfy - animatorzy dziecięcy z ogromnym
doświadczeniem w prowadzeniu bali i imprez dla dzieci.
Dodatkowo gościem na balu będzie sam święty mikołaj!

Gdzie odbywają się BAL?

-> bal możemy poprowadzić w każdym
przestronnym miejscu, w którym znajdzie się
miejsce dla wszystkich uczestników. Może to być
sala gimnastyczna lub duży korytarz.

Jak wygląda bal?

-> Głównym celem balu jest przeniesienie dzieci do świątecznej
krainy mikołaja
-> bal prowadzony jest przez cały czas przez elfa-animatora
-> przygotowaliśmy tańce i zabawy świąteczne, które
wypełnią cały bal
-> dodatkowo podczas balu odbywa się wizyta świętego
Mikołaja!

Ile trwa bal?
-> bal trwa około 1h/1,5h

Jaka jest cena BALU?
-> Cena balu to 1999 zł netto

Czy potrzebne jest nagłośnienie?

-> Nie, dysponujemy własnym
nagłośnieniem, jednak jeśli przedszkole
posiada swój sprzęt, możemy prowadzić bal
również na nagłośnieniu przedszkolnym.

Czy ilość osób jest ograniczona?

-> Nie, ilość osób jest dowolna. Przy
większej ilości osób dostosujemy ilość
potrzebnych Elfów pomocników :)

Informacje
dodatkowe
Czy dojeżdżacie do mojej miejscowości?

-> Dojeżdżamy do wszystkich placówek w całej Polsce.
-> Do miejscowości oddalonych od Warszawy dojazd jest
dodatkowo płatny. (1 zł/km)
-> Dla dalszych województw istnieje możliwość rozłożenia
kosztów dojazdu na kilka szkół/przedszkoli, jeśli zajęcia
odbędą się tego samego dnia lub w przeciągu 2 dni.
(rezerwacje grupowe przez kilka placówek)

Czy mogę połączyć kilka klas na jedne warsztaty?

-> Tak, ilość osób na warsztatach jest nieograniczona, jednak
poinformuj nas o tym, abyśmy odpowiednio dopasowali ilość
elfów pomocników :)

Jak zamówić warsztaty?

-> Napisz do nas lub zadzwoń w celu umówienia wolnego
terminu.
-> masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!
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