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Oferta KLOCKI i SPÓŁKA – niebanalnych imprez okolicznościowych z klockami LEGO®
Od czterech lat w powiecie legionowskim (również w Szkołach i Przedszkolach) pomagamy
Dzieciom rozwijać się podczas kreatywnych zabaw z klockami LEGO ® i z komputerami.
Dzięki naszej ofercie Rodzice mają satysfakcję z dobrze spędzonego czasu swoich Dzieci;
dziewczynki i chłopcy bawią się i rozwijają umiejętności w kreatywnych warunkach.
Przykładowe tematy:





Kraina Lodu
Star Wars
LEGO® Party
Inne

Proponujemy:
 zabawy ruchowe, konkursy związane z danym tematem – również z robotami,
w oparciu o klocki LEGO®, np. na najwyższą konstrukcję; zawody, np. wyścigi, tor
przeszkód dla modeli robotów z klocków LEGO®
 budowanie i programowanie modeli robotów z klocków LEGO® WeDo dla Dzieci lat 5+,
 budowanie i programowanie modeli robotów z klocków LEGO® Mindstorms dla Dzieci
lat 7+,
 budowanie modeli z klocków LEGO® Classic.
Przykładowa oferta urodzinowa / imieninowa obejmuje organizację zabawy w podanym
temacie ze świata LEGO®:
 zaproszenia,
 wynajem sali oraz zabawę z animatorem na 2 godziny zegarowe obejmującą zabawy
ruchowe i z klockami LEGO®,
 wystrój sali oraz stołu z poczęstunkiem w konwencji wybranego tematu,
 poczęstunek dla Dzieci – zaproszonych uczestników zabawy,
 muzykę, komputery z oprogramowaniem, klocki LEGO®.
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Imprezę możemy poprowadzić we wskazanym lokalu lub u Państwa w domu.
Cena przykładowej oferty urodzinowej / imieninowej: 490 zł za 2 godziny zegarowe
zabawy w grupie do 10 Dzieci. Za dodatkową opłatą:
 pomagamy w organizacji tortu – cena indywidualnie do uzgodnienia,
 realizujemy zabawę w dłuższym wymiarze czasowym: 50 zł za każde dodatkowe
30 minut; i dla większej liczby Dzieci: 20 zł od każdej kolejnej osoby.
Zapraszamy!
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