Witamy i dziękujemy za zainteresowanie ofertą Cyrku Anime. Poniżej przesyłamy szczegółowe informacje.
Link do naszej oferty:
http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid=41
Link do galerii zdjęć z imprez:
http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=18&Itemid=119
Link do naszych dotychczasowych działań:
http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=14&Itemid=108

Nasza oferta cyrkowa:
I. ZAJĘCIA/WARSZTATY CYRKOWE
W ramach zajęć dzieci poznają wszystkie elementy z poniższej listy.
o

Nauka żonglowania piłkami, obręczami, maczugami

o

Chodzenie na szczudłach (posiadamy szczudła dziecięce, niewiązane, 30cm nad ziemią)

o

Zabawa z diabolo (bączek na lince, który rozkręca się za pomocą dwóch patyków)

o

Machanie i taniec z poi (wersja dziecięca – kolorowe poi wykonane ze sznurka, wstążeczek oraz miękkiego materiału)

o

Nauka jazdy na monocyklu (rowerze jednokołowym)

o

Chodzenie po linie - miękka, elastyczna lina mocowana nisko nad ziemią (o ile są dostępne punkty aby linę zamocować,
np. 2 drzewa)

o

Balans i nauka na rola-bola (drewniana deska, która toczy się po wałku/rolce) - podłoże powinno być miękkie, np. trawiaste

o

Zabawa z talerzem (talerz rozkręcany za pomocą drewnianej tyczki)

II. ANIMACJE CYRKOWE
Animacje cyrkowe to propozycja przede wszystkim dla dzieci młodszych, jednak i dla starszych, a nawet i dla dorosłych coś się tutaj
znajdzie. Animacje mają charakter zabaw i gier z wykorzystaniem sprzętu cyrkowego i nie tylko.
o

Zabawa z kolorową chustą animacyjną oraz tunelami

o

Wyścigi i nauka jazdy na najmniejszych rowerkach na świecie

o

Konkurs w przeciąganiu liny

o

Rzucanie obręczami do celu

o

Mini bosiko do piłki nożnej

o

Zawody na czas – wyścigi w workach, na szczudłach, itp.

III. KRAINA BANIEK MYDLANYCH – www.krainabaniek.pl
Kraina Baniek Mydlanych jest bańkową częścią Cyrku Anime. Jest to nasza magiczna i piękna, bajkowa i kolorowa kraina, którą
chcielibyśmy się z Wami podzielić. Do pokazów wykorzystujemy płyny ekologiczne, całkowicie bezpieczne dla dzieci.
o

POKAZY GIGANTYCZNYCH BANIEK MYDLANYCH

o

ZAMYKANIE W BAŃCE (NOWOŚĆ). W naszej Krainie Baniek Mydlanych wielką atrakcją jest profesjonalne zamykanie
w ogromnej bańce, w której każdy może poczuć się wyjątkowo. Oryginalna propozycja na urozmaicenie każdej imprezy
wewnątrz pomieszczeń.

IV. MODELOWANIE BALONÓW
Modelowanie balonów to tworzenie fantazyjnych wzorów, przedmiotów i zwierzątek (psy, kotki, żyrafki itp) z długich, cienkich,
kolorowych balonów. W przypadku imprez otwartych, każdy uczestnik wybiera jeden z kilku ustalonych wzorów, który następnie jest
przez nas wykonywany.

CENY/KOSZTORYS:
Jeżeli chodzi o cenę, to jest ona uzależniona od terminu i miejsca imprezy oraz od liczby uczestników. W przypadku zainteresowania
prosimy o kontakt. Jesteśmy zarejestrowaną firmą stąd na wszystko wystawiamy rachunek. Posiadamy również polisę OC naszej
działalności cyrkowej.

Pozdrawiamy cyrkowo i zapraszamy do współpracy!

Cyrk Anime
Nowy Sącz, Małopolska
Strona WWW:

www.cyrk-anime.pl
www.cyrkowe.pl
www.festyny.eu

Kontakt e-mail: info@cyrk-anime.pl
FACEBOOK:
www.facebook.com/cyrkanime

