NAROZENINOVÁ OSLAVA PRO DĚTI OD SMÍŠKA

Organizátorka: Mgr. Martina Hrabalová Smíšková,
Kontakt: 724 981 080, info@smisekprodeti.cz
Místo působení: Olomouc, ale i celá ČR a zahraničí
Nejsme plátci DPH a jsme pojištěni. Praxe s dětmi samozřejmostí.

MÍSTO NAŠEHO PROGAMU: Nejčastěji jezdíme k Vám, nebo do Vámi zvolených prostor či podniku, ale
je možnost využít našeho centra na Foerstrové 35 (300,- Kč/1-6 hodin, 500,- Kč celý den).
Dále doporučíme spolupracující restauraci Best, Kaprodrom, salonek restaurace na hřišti ve Slavoníně,
Beauty cafe, Hernu Mraveniště, a další

NABÍDKA PROGRAMU a CENY

(minimální objednávka za 1600,-Kč)

ZÁKLADNÍ PROGRAM vždy obsahuje:
 Hry
 Soutěže
 Výtvarné tvoření (aby si děti odnesly nejen skvělé zážitky)
 Tancování a zpěv
 Organizaci celé oslavy a pedagogický dozor animátorek
Animátorky vědí jak vést narozeninovou oslavu. S dětmi si nejen hrají a baví je, ale navedou na příklad
gratulanty, kdy mají popřát oslavenci, podněcují děti ke zpěvu a křepčení při příchodu dortu a dalších věcí,
které rodič při větším množství dětí a vlastních dospělých hostů nemusí stíhat. Každý oslavenec od nás
dostane dárek. V ceně mohou být cukrovinkové odměny a fotografování přímo animátorkami. (Pokud
byste si nepřáli uveřejnění pár fotek z akce na našem fcb, prosím o upozornění. Děkujeme!)

TÉMA : 1) Smíškovo univerzální : Cena 0,- Kč
2) Vaše volba, téma připravené na míru,
na námět oblíbené pohádky, hry, období nebo cokoliv jiného..... : Cena 500,- Kč
3) Založený na příběhu, animátoři v kostýmech, doporučujeme pojmout i jako
karneval na téma akce: Cena 200,- Kč
A) Detektivní se strašidly (My jako čarodějnice)
B) Pohádkový (My jako víly)

C) Pirátský, námořnický (My jako piráti, námořníci)
ČAS: 2 hodiny ........... Cena 2800,- Kč
3 hodiny ........... Cena 3800,- Kč
4 hodiny ........... Cena 5200,- Kč
Více dle domluvy

Počet dětí: 0-10 dětí Cena 0,- Kč
11-20 dětí Cena 300,- Kč
21- 30 dětí Cena 500,- Kč
30 a výše konzultujeme a upravujeme počet animátorů
Doprava mimo Olomouc : 6 kč /km

Více fotografií z různých akcí a naší tvorby naleznete na našich facebookových stránkách.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY k dokonalé oslavě:
Narozeninové pozvánky v obálkách - ruční práce dle tématu oslavy, aby vše perfektně
ladilo. Děti budou ve škole za hvězdy, až je kamarádům rozdají :) .
25 až 35,- Kč/ks

Narozeninová výzdoba: Přejete si pestrou, nebo tematickou výzdobu, stolování, heliové
balonky, nebo jen nafouknuté? Naceníme dle požadavků a velikosti prostoru. Výzdoby
děláme také několik let a nejen pro dětské oslavy, ale i svatby, plesy, a další.

Cattering: Spolupracujeme s cateringovými firmami, které jsou schopni se přizpůsobit
našim a Vašim požadavkům. Kreativní a zdravá tabule pro děti není výjimkou.

Narozeninový dort: Zašlete nám Vaši představu a my Vám podle zprostředkovatelů
sdělíme cenu. Lze také objednat zdravý dort u Freshsnack. Ručíme za krásu a chuť ;) !

Popcakes : Oblíbená dětská sladkost, která vesele
i designově doplní každou oslavu a lze opět tematicky nazdobit
30,-Kč/ks

Narozeninový MASKOT : Oblíbený hrdina Vašeho synka/dcerky může přinést dort, zahrát
hry, zatančit, vyfotit se a další. Cena se odvíjí od výběru činnosti a druhu kostýmu a prosíme
o objednání s předstihem.

Profesionální fotograf : spolupracujeme s několika profesionálními fotografy, jejichž
cenovou nabídku zašleme podle Vámi zvoleného termínu.

DALŠÍ OBLÍBENÉ SMÍŠKOVY ATRAKCE:
Některé ceny jsou uvedeny ve dvou variantách
A= doplňkový program k našemu vedení oslavy, nebo při objednání nad 3 atrakce od nás
B= objednání samostané

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
A TĚLO (facepainting, bodypaint)
Nejoblíbenější atrakce mezi dětmi.
U nás 100% profesionální!
A) Cena 500,-Kč do 8 dětí, více po domluvě
B) Cena 600,- Kč/hod/1 malířka, nebo 50,Kč/obrázek
(Cena 500,- je však při objednání malířky
minimální)

TŘPYTIVÉ TETOVÁNÍ
Vydrží několik dní, voděodolné.
Cena 700,- Kč/hod/1 tatérka, nebo 60,-Kč/obrázek

(Cena 700,- je však při objednání tatérky minimální)

KOUZELNÍK
Pro děti, ale i pro dospělé
má kouzelník úžasná vystoupení dle tématu akce,
Cena A) 1 800,- Kč B) 2000,-Kč
Tento kouzelník umí také tvarování
z balonků stejně jako klaun, můžete si
objednat obě atrakce najednou a ušetříte.
Cena + 750,- Kč a 4,- Kč za balonek

ZÁBAVNÉ PÁSMO KOUZELNÍKA A ŽONGLÉRA - novinka! Cena 7 450,- Kč
ŽONGLER - špičková show s desetiletou zkušeností
- vystoupení od 6 100,- Kč,
- workshop se zapojením dětí od 8 100,- Kč

BALONKOVÝ KLAUN, KLAUNICE, balonkář
Předvede dětem oblíbené triky s tvarováním balonků, vytváří různá díla,
květiny, zvířata, meče, ..... dětem výrobky rozdává. Náš balonkář se
samozřejmě nemusí oblékat do kostýmu, nebo může zvolit jakýkoliv jiný
na přání. Také je možnost udělat balonkovou dílnu, kde se děti tvoření
samy učí. Vhodné pro starší děti a nacenění individuální.
Základní cena A) 900,- Kč/hod, B) 1100,-Kč/hod
Obě varianty jsou včetně spotřeby balonků do 50,-Ks. Poté 4,-Kč/bal.

ŠÁŠA SMÍŠA
Naše Smíša není klasický klaun, který zakopává a padá,
aby se děti smály. Úsměv na tváři vykouzlí svými dovednostmi
a zkušeným přístupem k dětem. Jako jedna osoba
umí zastoupit většinu našich atrakcí - profesionální facepainting,
balonkování, výtvarné tvoření, bublinování, loutkové divadlo,
zábavné kouzlení, výtvarné tvoření, vedení her, chemické pokusy,
hru na kytaru, zpěv, tancování a v neposlední řadě moderování.
Může být oblečená v jakémkoliv kostýmu.
Zabaví děti jak stovky dětí před podiem, tak i malou partu na oslavě.
Vystoupení na podiu může být provázeno vtipnými scénkami, příběhem,
který provede hry a pod. Stačí si vybrat a dle požadavků připravíme cenu.

AKROBACIE, cirkusový WORKSHOP PRO DĚTI
Úžasné kousky ve vzduchu představí akrobatka se speciálním
výstupem pro děti. Děti si mohou bezpečně pod vedením vyzkoušet.
Lze připravit za příplatek sestavu na konkrétní téma a hudbu.
Vystoupení cca 15 minut 2500,-Kč
Vystoupení 2 x 10 minut 3000,- Kč
Vystoupení s workshopem, cca hodina 4000,-Kč

BUBLINKOVÁNÍ - "bubliny,bubliny,bubliny!!!"
Nejen děti milují velké i malé bubliny všech tvarů a ještě si všichni
mohou tvoření vyzkoušet. Ocitli jste se někdy v obrovské bublině?
Cena 1800,-Kč/1 hod
+ můžeme přidat výtvarné tvoření s bublinami (děti si výtvor odnáší)
+ 300,-Kč +50,-Kč na dítě (lze nacenit paušálem i množstevní sleva).
V ceně je vždy přístroj na neustálé pouštění bublin,
který lze objednat i zvlášť za 700,-Kč/hodinu provozu (lze
i časově rozfázovat podle spotřeby tekutiny).
Vystoupení BUBLINOVÁ SHOW - 4000,-Kč
Kvalitní profesionální nešpinící tekutina.

HISTORICKÝ ŠERM, RYTÍŘI a pod.
A) PASOVÁNÍ - školáků, čtenářů a pod. - od 2000,-Kč
B) Dva šermíři, bubeník - cca 20 minut - 4700,-Kč
C) Vystoupení 4-5 šermířů, bubeník - 16 000,-Kč
D) nejoblíbenější : Varianta B + Workshop pro děti - nacenění individuální dle času, počtu dětí atd.
(možnost např. dotknout se výzbroje, přednáška, výroby vlastních mečů, brnění a pod.)

TANCOVÁNÍ S DĚTMI - Instruktorka tance se může
obléci do kostýmu klauna, nebo jakéhokoli jiného
a dětem předtančuje, nebo učí základní kroky známých
tanců. Velmi zábavné i pro dospělé. Lze tematicky zaměřit
Cena od 600,- Kč, dle délky a bez naší velké aparatury.

TANCE SPOLEČENSKÉ
- Jejich výuka na Vaší akci, nebo vystoupení:
Show POPELKA - 3500,-Kč
Předtančení Standardních tanců 2500,-Kč
Výuka tanců- cena na míru dle požadavků.

BŘIŠNÍ, ORIENTÁLNÍ A HISTORICKÉ TANEČNICE

cena na míru dle požadavků

HOKUSY POKUSY -předvedeme působivé chemické pokusy. Děti se mohou zapojit. Cena od 2000,- Kč

LOUTKOVÉ DIVADLO
Máme repertoár pohádek, našich originálních,
tradičních, ale dokážeme připravit i pohádku
na Vaše téma a dle věku dětí.
Čas představení cca půl hodiny.
A) Cena 1 700,- Kč /jedna pohádka, další za 1 000,-Kč
B) Cena 2 000,- Kč /jedna pohádka, další za 1 000,-Kč
C) 10 minutové představení s vařečkovými maňásky
za 800,-Kč

SKÁKACÍ HRAD
Cca 4x 4 metry od 3700,-Kč do 5000,-Kč podle dne
a obsazenosti. Do interiéru i ven.
Větší hrady a atrakce na dotaz.

OHŇOVÁ SHOW
ceny na vyžádání podle volného termínu různých umělců

LIGT SHOW
ceny na vyžádání podle volného termínu různých umělců

ZAJIŠTĚNÍ OHŇOSTROJE DENNÍHO I NOČNÍHO - denního z papírových konfet! HIT!
Ceny dle požadavku velikosti ohňostroje a typu akce.

ZÁBAVNÝ FOTOKOUTEK, FOTOBUDKA: Veselé rekvizity samozřejmostí. Na fotografii
lze umístit datum akce, jméno oslavence, logo pořadatele a název akce, či cokoli jiného a
fotografie bude nejen zábavnou vzpomínkou ale i formou Vaší reklamy. (Ceny uvedeny za 2
až 3 hodiny, více individuálně a dle velikosti obejdnávky)
A) Koutek s živým fotografem - 3 800,- Kč - fotografie v digitální podobě.
B) Koutek s živým fotografem a obsluhou tiskárny - 4 800,- Kč + 50,-Kč za vytištění
fotografie.
C) Fotobudka, která automaticky tiskne fotky neomezeně- cena 12 000,- Kč

KARIKATURISTA: 10 000,- Kč /5hodin
MOBILNÍ SALON KRÁSY: česání, líčení - od 1000,-Kč
TETOVÁNÍ HENNOU : 1300,-Kč/hod

ATRAKCE (NAFUKOVACÍ A PODOBNÉ): zprostředkováváme, ceny orientační
Ceny za tyto atrakce níže uvedeny bez DPH, fakturace dle domluvy.
Firma A)
Aktivní centrum Překážková dráha
16 000,- Kč + 21%DPH
Obří šipky
5 845,- Kč + 21%DPH
Surf simulátor
12.600,- Kč + 21%DPH
Laserová střelnice pro ČTYŘI až OSM hráčů 20 770,- Kč + 21%DPH
Bungee trampolínu 2v1
16 400 Kč + 21 % DPH
Siloměr kladivo
9 500 Kč + 21 % DPH
simulátor formule 1
13 900 Kč + 21 % DPH.
nafukovací stěna moucha
6 500 Kč + 21% DPH
soft safe lukostřelba
6 700 Kč + 21 % DPH
Firma B)
Skákací hrad se skluzavkou Koník nebo Frozen 6400,-Kč
Malý skákací hrad pro nejmenší Párty 3200,-Kč
Skákací boty pro všechny věkové kategorie 11000,-Kč
Lukostřelba 6700,-Kč
Nafukovací terč fotbalový 5500,-Kč
Surf simulátor 11400,-Kč
Aktivní zábavné centrum NEMO 8800,-Kč
Moucha 10700,-Kč
Bungee trampolína 2v1 17300,-Kč
Siloměr kladivo 10300,-Kč
Bojiště Gladiátor 5500,-Kč
Cukrová vata - neomezený výdej na 5 hodin 7400,-Kč
+ Dopravné u některých atrakcí

Možnost zajistit i jakékoli další atrakce. Vše lze
tematicky upravit a stylizovat. Dle vašich požadavků a
nápadů vše přizpůsobíme.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!
www.smisekprodeti.cz

