dle Vašich představ připravíme narozeninovou oslavu
Program přizpůsobíme věku dětí a složení skupiny, témata lze jakkoli
upravit či přizpůsobit
Témata narozeninových oslav:






























Vílí oslava s jednorožcem (i na motivy Mia a já)
Duhová oslava s Ovečkou z Déčka
Superhrdinovská oslava (Batman a Spiderman)
Zoo (nebo Safari)
Frozen oslava s Elzou a Olafem
Cesta kolem světa
Šmoulí oslava
Oslava s Mickey Mousem a Minnie
Africká oslava (nebo v džungli)
Dobrodružná stezka za pokladem
Indiánská oslava (nebo westernová oslava)
Oslava s Asterixem a Obelixem
Pirátská oslava
Oslava s tučňákem
Oslava s Bobem a Bobkem
Oslava s Harry Potterem
Oslava s Machem a Šebestovou
Oslava se Sherlockem Holmesem
Oslava s Patem a Matem
Cirkusová oslava
Čarodějnická oslava
Oslava s veverkami
Čertí oslava
Oslava s Willy Wonkou
Strašidlácká oslava
Oslava s Želvy Ninja
Kouzelnická oslava
Mimoní oslava
Olympijská oslava

Připravujeme taktéž oslavy na míru! přesně dle Vaší představy

Cena 1. 190,-/ 1 hod programu s dětmi
- zahrnuje program s různými druhy her (hudbou, tancem…)
soutěže, úkoly v tematickém příběhu, organizaci gratulací s
písničkou a kytarou a malým dárečkem
Doplňkové aktivity:
o tematické tvoření 500,- stříhání, lepení, kresba atd., veškerý materiál v ceně
o poklad 400,- odměny: drobné hračky, omalovánky atd.
o malování na obličej 300,- ornamenty, barvy, třpytky
o karnevalové masky 300,- cena je pro 10 dětí
- dle tématu můžeme připravit i jiný výrobek
o kouzelné bubliny 600,- experimenty s obřími bublifuky
- nevhodné do vnitřních prostor
o tematická výzdoba stolu cena dle náročnosti
- balónky, talířky, kelímky
o občerstvení cena dle náročnosti

Prostory, kde se naše oslavy mohou odehrát:
 U nás v Hraj si! klubovně- U Libušské sokolovny
- sportovní i tvořivé oslavy
- po domluvě a s dostatečným předstihem si lze pronajmout i velkou tělocvičnu
 ZŠ Resslova (P2) velká tělocvična, výborná pro sportovní oslavy
 Cukrárnu Sofia (P11) výborná pro menší děti či oslavu zaměřenou na tvoření
 oslavu můžeme uspořádat ve Vámi vybraném prostoru- dětské centrum, tělocvična…
 oslavu můžeme uspořádat NETRADIČNĚ- v lezeckém centru, v bazénu, na ledě…
 oslavu můžeme uspořádat u Vás doma... je-li na to dostatek prostoru a pevné nervy

Jakékoli dotazy, Vaše náměty a přání dejte vědět, upřesníme,
upravíme podle Vašich představ
Prosíme o upřesnění tématu a složení skupiny – věk/chlapci/dívky… a
předpokládanou délku oslavy.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Káča a Domča

