urodzinki dla dzieci
NA stadionie poznań
www.star-art.pl

Dlaczego My?
NIETYPOWE MIEJSCE
BLISKO CENTRUM
Inea Stadion posiada specjalne strefy
przystosowane dla dzieci oraz salę
gimnastyczną. Z parkingiem także nie ma
problemu :)

ANIMUJEMY BEZ PRZERW
Co oznacza, że rodzice w tym czasie
przyjęcia mogą spokojnie wypić kawę :)

DOSTOSOWUJEMY ZAJĘCIA
DO WIEKU DZIECI
Nasi trenerzy piłki nożnej oraz animatorzy
dostosują zajęcia do wieku oraz umiejętności
uczestników przyjęcia.

PROFESJONALNI ANIMATORZY
Charyzmatyczni, uśmiechnięci i czerpiący
radość z pracy z maluchami.

www.star-art.pl

Na stadionie znajdują się dwie strefy dla dzieci. Są one
przydzielane losowo w zależności od dostępności.

Grupę Star-Art tworzy zespół pełnych energii,
kreatywnych osób. Specjalnie dla Państwa zorganizujemy
imprezę pod okiem doświadczonych animatorów. Dla Nas
NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH, a każdy wie,
że "kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

ZWIEDZANIE STADIONU
DLA DZIECI

Podczas zwiedzania dzieci zobaczą między innymi: Salę
Konferencyjną, Szatnię Gości, poziom boiska wraz z ławkami
rezerwowych, Lożę Prezydencką, Salę Legend czy Trybunę
Prasową czy Lokomotywę.
Czas trwania: ok 45-50 min

www.star-art.pl

DLA CHŁOPCÓW
Trening piłkarski
prowadzony przez trenera Lech Poznań Football Academy
Odbywa się on na sali gimnastycznej lub na boisku
zewnętrznym.
Czas trwania: 60min

DLA DZIEWCZYNEK
Zajęcia cheerlederek
Odbywają się one wewnątrz obiektu. Każda dziewczynka
otrzyma pompony na czas trwania zajęć.
Czas trwania: 60min

HARMONOGRAM URODZINEK
dla przykładowych godzin 17.00 - 19.30
GODZINA

ATRAKCJE

MIEJSCE REALIZACJI

Odbiór dzieci od rodziców przez animatora /
animatorów

Recepcja - trybuna I

17.00 - 17.15

Animacja zapoznawcza z dziećmi nawiązująca
do piłki nożnej

Strefa dla dzieci

17.15 - 18.00

Zwiedzanie stadionu

Stadione INEA

18.00 - 18.10

Czas na przygotowanie do treningu piłkarskiego
lub zajęć cheerleaderek

Strefa dla dzieci

18.10 - 19.10

Zajęcia piłkarskie (Urodzinki dla chłopców)
Zajęcia cheerleaderek (Urodzinki dla dziewczynek)

Sala gimnastyczna (okres zimowy) lub boisko
zewnętrzne w zależności od dostępności

19.10 - 19.30

Przebieranie się po treningu

Strefa dla dzieci

19.30

Odbiór dzieci od animatorki

Recepcja - trybuna I

17.00

www.star-art.pl

CENNIK
Czas trwania przyjęcia: 2,5 godz
Zapewniamy:
* opiekę nad dziećmi podczas trwania przyjęcia sprawowaną przez doświadczone
animatorki
* zwiedzanie stadionu miejskiego w Poznaniu
* trening piłkarski
* zajęcia cheerleaderek z pomponami dla dziewczynek
( przy udziale dziewczynek w przyjęciu )
* pokaz olbrzymich baniek mydlanych
( w zależności od możliwości czasowych oraz warunków pogodowych)
* wynajem kącika dla dzieci
* wynajem sali gimnastycznej lub boiska zewnętrznego na czas treningu piłkarskiego
* bezpłatny parking
PON - PT
Do 10 dzieci

750zł

Do 15 dzieci

850zł

WEEKEND
ŚWIĘTA
900zł
1.050zł

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku vat.
Przyjęcie do 10 dzieci obsługuje jeden animator, do 15 dzieci dwóch.

www.star-art.pl

CATERING
Przykładowa pozycje:
Woda (butelka) - 4 zł netto
Kruche ciastka 50 g - 3 zł netto
Paluszki 4 zł netto/75 g
Chipsy 4 zł netto/28g
Orzeszki 4 zł netto/50 g
Tort w kształcie piłki od 200zł (w zależności od wielkości)
Podanie torta (opłata obowiązkowa): 100zł
Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnych posiłków, napojów,
torta. Catering obsługuje wyłącznie 12” Sports Bar & Restaurant - Taste of Style.

www.star-art.pl

ATRAKCJE DODATKOWE

GRA WIRTUALNA

ZAMYKANIE W WIELKIEJ
BAŃCE MYDLANEJ

Wybierając grę zapewnicie Państwo
wszystkim niesamowite doświadczenia, o
których jeszcze długo będziecie
wspominali. Szeroki wachlarz gier
którymi dysponujemy zapewni idealne
dobranie doznań do wymagań klienta.

Nowa i nietypowa atrakcja dla dzieci.
Realizowana wyłącznie wewnątrz, gdyż
czynniki atmosferyczne uniemożliwiają jej
realizację

Dopłata do urodzinek: 50zł

Dopłata do urodzinek: 100zł

FOTO BUDKA
Foto budka to profesjonalne urządzenie
do wykonywania automatycznych sesji
zdjęciowych oraz nagrywania krótkich
klipów video.

Dopłata do urodzinek: 450zł / 2 godz
www.star-art.pl

PREZENTY DLA DZIECI
PRZYKŁADOWA PROPOZYCJA
Gadżety dla gości można zakupić bezpośrednio w oficjalnym
sklepie KKS Lech Poznań:
www.sklep.lechpoznan.pl/akcesoria
Z logo Lech Poznań polecamy m.in.
- opaski silikonowe
- przybory szkolne
- koszulki
- szaliki oraz czapki

www.star-art.pl

POZNAJ CZĘŚĆ NASZEGO ZESPOŁU

DOMINIKA
ŁUPINA

KLAUDIA
PUCEK

AGNIESZKA
CHMIELEWSKA

MIKOŁAJ
LUBAŃSKI

Event manager
Absolwentka Turystyki i Rekreacji na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki swojej
pięcioletniej praktyce w pracy animatora na terenie
renomowanych zagranicznych hoteli swoją
przyszłość związała ze sprawianiem radości
dzieciom. Uśmiechnięta, kreatywna i pełna
nieposkromionej energii. Wykorzystuje w pełni swój
potencjał i niekończące się pomysły.

Animatorka
Studentka Politechniki Warszawskiej, która pomimo
swojego młodego wieku zdobyła już ogromne
doświadczeniem w pracy z dziećmi. Swoją
przygodę z maluchami rozpoczęła jako animatorka
podczas licznych festynów rodzinnych oraz pracy w
zespołach animacyjnych za granicą. Zawsze
uśmiechnięta i pełna energii , czerpiąca radość z
przebywania z maluchami.

Animatorka
Aga posiada wiele talentów i predyspozycji. Na
każdym evencie daje z siebie wszystko, ponad
możliwości. Kocha wymagania i nieustannie podnosi
sobie poprzeczkę, dzięki czemu jakość naszych
animacji jest na najwyższym poziomie.

Pomoc techniczna
Na co dzień lata szybowcami między chmurami,
które są jego wielką pasją. Gdy ląduje na ziemi,
wspiera technicznie nasze eventy. Obsługuje
nagłośnienie, dobiera odpowiednią muzykę, która
stanowi nieodzowną część naszych realizacji.

www.star-art.pl

ZAUFALI NAM

www.star-art.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
STRONA WWW
www.star-art.pl

E-MAIL
biuro@star-art.pl

TELEFON
511 528 548

