Chcesz zorganizować swojemu dziecku i jego przyjaciołom ciekawe urodziny?
Nie mogłeś lepiej trafić!
Urodziny w Kinie Praha to:
- projekcja filmu dla dzieci (zgodnie z bieżącym repertuarem)
- wynajem przestrzeni dla rodziców i opiekunów
- poczęstunek dla najmłodszych
- opcjonalnie: animacje kulturalne

ANIMACJE
KOSMOS
Chcesz przeżyć prawdziwą kosmiczną przygodę? Nic prostszego! Z okazji Twoich urodzin
zabieramy Cię w podróż po przestrzeni kosmicznej, gwiazdach i planetach! W czasie kosmicznego
party dzieciaki wezmą udział w specjalnym treningu kosmonautów, zbudują rakietę do podróży
międzyplanetarnych, udadzą się na wyprawę po przestrzeni kosmicznej, spróbują prawdziwych
gwiezdnych przysmaków, zorganizują połów meteorytów, a być może poznają prawdziwego…
ufoludka!
RE: BAL
Re:welacyjnie, Re:kreacyjnie, Re:cyklingowo! Re:bal to wyjątkowa zabawa z troską o środowisko i
w zgodzie z najnowszymi trendami. Podczas beztroskich zabaw w gronie Twoich przyjaciół
wykorzystamy recyklingowe materiały: gazety, rolki, ścinki papierów i tkanin, tasiemki, włóczkę,
sznurki, koraliki i wiele, wiele innych. Przyszykujcie się na moc wrażeń: pozytywną zadyszką w
zabawach ruchowych i tanecznych, radosne okrzyki i kupę śmiechu podczas rozwiązywania
łamigłówek i poszukiwania skarbu oraz na obcowanie z istnymi, urodzinowymi dziełami sztuki,
które powstaną podczas aktywności plastycznych!

ANIMACJE
KSIĘŻNICZKI
Damy, księżne, księżniczki oraz oczywiście ich rycerzy zapraszamy na wspaniały bal! Szykuje się
zabawa błyszcząca i baaaaardzo kolorowa! Ozdobimy piękne korony, by zaprezentować się w nich
podczas tanecznego pokazu mody, zatańczymy z królewską gracją, poznamy najpopularniejsze
dworskie zabawy, poszukamy skrzyni pełnej skarbów, powachlujemy się samodzielnie
wykonanymi wachlarzami, złapiemy za ogon strasznego smoka, sprawdzimy jak dużo baniek
mydlanych uda nam się złapać..! I oczywiście zakręcimy kolorową chustą!.
KRAINA LODU
Zapraszamy do wspaniałej i pełnej magii zabawy z Elsą, Anną oraz ich przyjaciółmi! Tak, jak
bohaterowie filmu przeżyjemy niezwykłe przygody. Udamy się na wędrówkę przez ogarnięte
śniegiem tereny, poznamy Trolle i stawimy czoła wilkom. Sprawdzimy również czy posiadamy
jakieś tajemnicze zdolności jak Elsa oraz czy dorównujemy sprytowi i upartości Anny. Nie
zabraknie też zabawnych chwil z Olafem i Svenem! Ubierzcie się ciepło, zaśpiewajcie „Mam tę
moc!” i przybywajcie!

ANIMACJE
GWIEZDNE WOJNY
Chcesz wyprawić przyjęcie w odległej galaktyce..? Nic prostszego! Uprzedzamy tylko, że nie
będzie łatwo - wojny klonów i Nowy Początek rozprzestrzeniły się już na wszystkie ciała
niebieskie, a niebezpieczeństwo czyha na nas wszędzie! Ale bez stresu – przyjęcie rozpoczniemy
od prawdziwego szkolenia Jedi, na którym sprawdzimy Waszą siłę, szybkość, wytrzymałość,
wiedzę i wolę ducha! Tak przygotowani ruszymy świętować i pilnować pokoju na dalekich
gwiazdach i planetach. Misja „party”? Rozpoczynamy!
POSZUKIWACZE SKARBÓW
Zapraszamy na niezwykłą podróż! Razem zwiedzimy kawałek świata i odnajdziemy… skarb! W
programie wycieczki także tworzenie łódeczek, morska żegluga czyli zabawy z chustą animacyjną,
próba sił na Wyspie Siłaczy, Poszerzanie horyzontów czyli tworzenie mini-lunet. Eldorado –
poszukiwanie złota, Postój na wyspie Kawekanus – ludzi którzy skaczą oraz zabawa na
muzycznych tratwach!

Wejdź do magicznego świata filmu i zabawy!
Zorganizuj dziecku wyjątkowy czas z okazji Jego święta :)
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
22 343 03 02 (czynny w dni powszednie, w godz. 9:00-17:00).
Atrakcje urodzinowe do wyboru znajdziecie Państwo w formularzu
(do pobrania).

Jest to dokument wiążący, będący podstawą do wyceny organizacji imprezy.

