
Dla kogo?

Dlaczego warto?

ANIMATOR
na Komunię Świętą
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Zeskanuj mnie,

a dowiesz się więcej

Organizując przyjęcie w domu czy restauracji, poza wystrojem i pysznościami na stole warto 
zapewnić atakcje dla dziecka, aby ten dzień był wyjątkowy i miło wspominany. Dlatego jeśli planu-
jesz zorganizować atrakcyjne przyjęcie, na które zapraszasz rodzinę i znajomych z pociechami, 
nasi Animatorzy są niezbędnym elementem przyjęcia. Przygotowane przez nas  różnorodne anima-
cje i niespodzianki, sprawią, że komunia stanie się niezwykle unikalnym wydarzeniem. 

Niezapomniane zabawy i atrakcje na jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w życiu Twojego dziecka. 
Nie przegap aktualnych trendów komunijnych.

Jako specjaliści w branży zapewniamy niepowtarzalne anima-
cje i atrakcje okolicznościowe dla dzieci i dorosłych w czasie 
przyjęcia. Tworzymy przyjazną i bezpieczną atmosferę, jedno-
cześnie zapewniając ciekawą przestrzeń zabaw oraz rozrywki 
dla gości. Z nami zorganinzujesz niezapomniane przyjęcie, 
podczas którego zapewnimy wiele fantastycznych wrażeń.

Szybko i skutecznie zapewnisz profesjonalną, bezpieczną i modną 
rozrywkę podczas przyjęcia dla Twojego dziecka i pociech z Twojej rodziny.
Wszyscy fantastycznie będą bawić się, ponieważ Animator integruje 
dzieci, organizując im rozrywkę, aby dorośli mogli porozmawiać, a także 
zapewnia wspólne zabawy wszystkich uczestników przyjęcia.
Dostarczamy niezapomnianych wrażeń podczas spotkania, a nasze anima-
cje rewelacyjnie wyglądają na pamiątkowych zdjęciach i filmach.



Jeden Animator

Malowanie twarzy
Skręcanie baloników

+ gratis

Bańki mydlane
lub

Żywa maskotka

Dwóch Animatorów

Malowanie twarzy
Skręcanie baloników

Bańki mydlane
Żywa maskotka

+ gratis

Tatuaże brokatowe

lub
Fantazyjne warkoczyki

Jesteś gotowy na wspaniałą przygodę z naszymi Animatorami?

Zadzwoń teraz i zarezerwuj termin.

„B” „A”

Proponowane pakiety

„M”

550 zł
Pakiet podstawowy

650 zł
Pakiet dobra zabawa

800 zł
Pakiet full wypas

Kącik Malucha
+100 złtylko

Mini Brain Academy
ul. Krośnieńska 2U/4, 35-505 Rzeszów

minibrain.pl+48 796 798 335 agencja@minibrain.pl

* Dojazd powyżej 50 km od Rzeszowa ustalany jest indywidualnie
Wystawiamy rachunki i faktury VAT 23%.

Jeden Animator

Malowanie twarzy
lub

Skręcanie baloników

3 godziny zabaw ruchowych, tanecznych i konkurencji sportowych.
Kolorowe rekwizyty, klocki konstrukcyjne, gry XXL typu Twister, dyplomy dla dzieci.

Profesjonalni Animatorzy, mobilne nagłośnienie, dojazd do klienta do 50 km*.

Warto wiedzieć!
Z nami Twoje dziecko jest 
bezpieczne. Mini Brain Aca-
demy to legalnie działająca 
firma. Posiadamy ubezpie-
czenie OC, a Animatorzy 
przeszkoleni są z udzielania 
pierwszej pomocy.

Nasze pakiety to tylko pro-
pozycja. Jeśli oczekujesz 
czegoś więcej lub masz 
własny pomysł na zapew-
nienie rozrywki dzieciom 
podcas wydarzenia, skon-
taktuj się z nami.

Do realizacji animacji używa-
my certyfikowanych rekwi-
zytów oraz produktów          
z atestami. Opracowane 
przez nas animacje bawią, 
uczą, wychowują i są bez-
pieczne dla dzieci.


