
Na FraNcuskiej
Animacje

i strefy
tematyczne

Strefy tematyczno – animacyjne podczas Święta Francji na Francuskiej  
i w Parku Skaryszewskim  

13 lipca 2014 r.
Wszystkie podane ceny są cenami netto

Park Skaryszewski:

 Strefa Plaża – Lazurowe Wybrzeże: będziecie mogli poczuć się jak nad Morzem Śródziemnym, gorący piasek, leżaki 
z logo firmy, zraszacz z zimną wodą, przebieralnia, widoki umieszczone na wielkoformatowych wydrukach, Żandarm z St. 
Tropez w postaci wielkoformatowej. Do tego wszystkiego każdy chętny będzie mógł zrobić sobie francuski tatuaż specjalnie 
przygotowany na tę okazję.
Koszt: 4500,00 zł netto (cena zawiera: piasek na terenach zielonych Parku Skaryszewskiego, leżaki w barwach francuskiej flagi z 
logo sponsora, wielkoformatowe wydruki, zraszacz zimnej wody, powierzchnia otwarta około 30 m2, opiekę animatorów, ozna-
kowanie strefy i poniższe animacje)

Koszt poszczególnych animacji (przy zamówieniu osobno) netto:
Malowanie buziek: 800 zł 
Tatuaże: 1000 zł
Symulator windsurfingu: 1800 zł
Gra w Bule: 900 zł
Konkursy i zabawy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych: 2200 zł
Koszt leżaków (5 sztuk): 425 zł 
Przygotowanie terenu pod plażę wraz z przywiezieniem i sprzątnięciem piasku: 2200 zł

 Strefa Alpejska – przeniesiemy się w Alpy Francuskie gdzie wszyscy chętni będą mogli wspinać się 
na Mont Blanc, popływać kajakiem na jeziorach, ścigać się podczas Tour de France. Specjalnie przygo-
towane nagrody, adrenalina i mnóstwo dobrej zabawy sprawi, że nie zapomnicie tych wrażeń na długo.
Koszt: 4000,00 zł netto (cena zawiera: przystosowanie terenu zielonego w Parku Skaryszew-
skim, ścianka wspinaczkowa, symulator kajaków, rowery stacjonarne powierzchnia 
otwarta około 30 m2, opieka animatorów i instruktorów, drobne nagrody dla 
zwycięzców, oznakowanie strefy)
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Koszt poszczególnych animacji (przy zamówieniu osobno) netto:
Symulator kajaków: 1800 zł
Organizacja Tour de France na rowerach stacjonarnych i zwykłych z przeszkodami:1800zł
Ścianka wspinaczkowa: 1500 zł 
Konkursy i zabawy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych: 2200 zł
Przygotowanie terenu pod strefę tematyczną: 1200 zł

 Normandia – kraina mlekiem i …. serem płynąca czyli region słynący z przepysznych produktów 
mlecznych, wyjątkowych roślin które sami będziecie mogli posadzić i zabrać do domu. Poza tym konkuren-
cje sprawnościowe i dużo dobrej zabawy.
Koszt: 4600 zł netto (cena zawiera: sztuczną krowę do dojenia wraz z obsługą, wszystkie elementy z akcentami fran-
cuskimi, przygotowanie terenu pod strefę tematyczną, animację sadzenia roślinek, konkursy sprawnościowe dla dzieci i 
dorosłych, powierzchnia otwarta ok. 20 m2)

Koszt poszczególnych animacji (przy zamówieniu osobno) netto:
Sztuczna krowa do dojenia: 1500 zł
Sadzenie roślinek: 1050 zł 
Konkursy i zabawy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych: 2200 zł
Przygotowanie terenu pod strefę tematyczną: 1200 zł

 Zamki nad Loarą – strefa w której pokażemy wszystkim jak piękne są zamki nad Loarą i jaką historię kryją w sobie 
za pomocą wystawy zdjęć i pokazu filmów. Będziecie mogli również pograć w Mini Golfa. Zabawą nie będzie końca 
na dmuchanych zjeżdżalniach i w dmuchanych zamkach dla dzieci i dorosłych.
Koszt: 6500 zł netto (cena zawiera: dmuchane zamki wraz z obsługą, wszystkie elementy z akcentami francuskimi, 
przygotowanie terenu pod strefę tematyczną, przygotowanie wystawy o zamkach nad Loarą, grę w mini golfa, konkur-
sy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych, powierzchnia otwarta ok. 20 m2)
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Koszt poszczególnych animacji (przy zamówieniu osobno) netto:
Dmuchane zamki 2 szt.: 2600 zł
Mini Golf: 1200 zł
Wystawa o zamkach nad Loarą: 1000 zł 
Konkursy i zabawy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych: 2200 zł
Przygotowanie terenu pod strefę tematyczną: 1200 zł

 Strefa zabaw i sztuczek Cirque du Soleil: magiczna strefa cyrkowa przeniesie Was w świat sztuczek, żonglerki, 
clownów, żartów, wielkich baniek i niespodzianek. Cyrk sprawia, że na twarzach ludzi pojawia się uśmiech, u nas tego 
uśmiechu nie zabraknie zarówno u starszych jak i młodszych. Do tego proponujemy warsztaty cyrkowe z szalonym cyr-
kowcem. Nie zabraknie oczywiście też szczudlarzy : )
Koszt: 6000 zł netto (cena zawiera: szalonego cyrkowca ubranego w kolorach francuskiej flagi wraz z pomocnikami, 
wszystkie elementy z akcentami francuskimi, balony w kolorach niebieskim, białym i czerwonym, batuty do żonglowania w kolo-
rach flagi francuskiej, szczudlarzy, powierzchnia otwarta ok. 20 m2)

Koszt poszczególnych animacji (przy zamówieniu osobno) netto:
Szalony cyrkowiec, pokaz sztuczek cyrkowych oraz warsztaty cyrkowe: 3000 zł
Szczudlarze x 2 osoby x 8 godzin: 3000 zł
Pokaz wielkich baniek i warsztaty: 1400 zł 
Malowanie buziek: 800 zł
Przygotowanie terenu pod strefę tematyczną: 1200 zł

 STREFA KOMIKSOWA: stworzyć własny komiks o Francji? Czemu nie… w naszej strefie zapewniamy opiekę wykwalifi-
kowanego rysownika który pomoże każdemu chętnemu narysować własny komiks… 
Koszt: 4000 zł netto (materiały do malowania komiksu, opiekę animatorek i rysownika, monidło 
Asterix i Obelix, powierzchnia otwarta ok. 15 m2., stoliki i krzesła)
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 STREFA CANNES: czerwony dywan, błysk fleszy, projekcje filmowe – to wszystko a nawet więcej w strefie filmowej 
gdzie umieścimy wielkoformatowe wydruki gwiazd kina tak żeby każdy mógł sobie z nimi zrobić zdjęcie.
Koszt: 5000 zł netto (cena zawiera: czerwony dywan, rolki filmowe, scenografię filmową, namiot 3 x 6 m, plazmę do wy-
świetlania filmów, krzesła, wielkoformatowe postacie, możliwość zrobienia zdjęć i nieodpłatne ich otrzymanie) 

 Pozostałe animacje:
• Balony z nadrukiem (dmuchanie i rozdawanie): 1600 zł netto (cena zawiera zadruk balonów logotypem klienta, dmuchanie 

i dystrybucja balonów w obrębie ulicy francuskiej na której odbywa się impreza)
• Mega szachy: 1200 zł netto (cena zawiera aranżację miejsca, oznakowanie miejsca logotypem klienta, opiekę animatora)
• Mega (wielkoformatowe) puzzle o Francji: 1300 zł netto (cena zawiera aranżację miejsca, oznakowanie miejsca logotypem 

klienta, opiekę animatora)
• Bieg z bagietką: 1200 zł netto (cena zawiera wytyczenie toru, logo Partnera, opiekę animatora, nagrody dla uczestników  

i dyplomy)
• Rzut beretem: 1100 zł netto (cena zawiera awytyczenie toru, logo Partnera, opiekę animatora, nagrody dla uczestników  

i dyplomy) 
• Produkcja koszulek z nadrukiem francuskim - wieża Eiffela, etc. - (250 sztuk) na miejscu zgodnie z życzeniem odwiedzających: 

2000 zł lub kubeczki do pomalowania na miejscu motywami francuskimi na życzenie klienta: 1500 zł

Kontakt: 
Małgorzata Oleszkiewicz; malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl, tel. (+48 22) 690 68 84,

Olivia Majorkiewicz; olivia.majorkiewicz@ccifp.pl, tel. (+48 22) 690 68 94.
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