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Bycie Animatorem to nie jest zwykła praca. 

To energia, radość, kreatywność, spontaniczność,

elastyczność oraz sposób na życie. Od lat jestem

uczestnikiem niesamowitych spotkań 

z najmłodszymi. Uwielbiam swoją „pracę”

 i nie zamieniłbym jej na żadną inną!

Jako animator skupiam się przede wszystkim 

na dawaniu radości dzieciom. Moja oferta jest pod

tym względem bardzo urozmaicona. Dysponuję

nowoczesnym sprzętem i ciągle się rozwijam.

Nowością w mojej profesji jest Magiczny pokaz iluzji

oraz chemiczne eksperymenty, które wprawią w

zachwyt nie tylko dzieci! Z ogromną chęcią

poprowadzę zabawy taneczne i integracyjne oraz bale

dla najmłodszych. 



NIEUSTANNY ROZWÓJ

BOGATY ZAKRES USŁUG

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

ELASTYCZNOŚĆ ORAZ SPONTANICZNOŚĆ

POCZUCIE HUMORU I SZEROKI UŚMIECH

WYSOKI POZIOM ZABAW, KONKURSÓW

CO MNIE
WYRÓŻNIA



Opinie



 

Magiczny pokaz iluzji

Bańki mydlane XXL

Wata cukrowa

Tańce animacyjne

Wielki dźwig animacyjny

Zabawy ruchowe

Maty XXL

Modelowanie balonów

Tatuaże wodne

Karaoke

Zabawy intergacyjne

Zawody sportowe

Pinaty wypełnione słodkościami

Sprzęt nagłośnieniowy (mikrofon i głosnik)

MOJE USŁUGI



Cena pakietów 

Dojazd do 10 km od Lęborka - GRATIS

Przy stałej współpracy ustalamy indywidualną stawkę.

 
Każda kolejna usługa + 1 godzina  płatne dodatkowe 200zł

Pakiet I 
 czas ok. 1 godziny dla 30 dzieci – 300 zł

-Magiczne pokaz iluzji

-Zabawy taneczno-ruchowe

 

Pakiet II  
czas ok. 1 godziny dla 30 dzieci – 300 zł

-Wata cukrowa

-Zabawy taneczno-ruchowe

 

Pakiet III  
czas ok. 1 godziny dla 30 dzieci – 200 zł

- Zabawy z wykorzystaniem sprzętu animacyjnego 

- Wielki dźwig animacyjny

-Maty XXL

-Zawody sportowe

MAGICZNE
ANIMACJE

SŁODKIE
ANIMACJE

RUCHOWE

 
ANIMACJE



605 828 890

WWW.AMIGOL.PL

WWW.FACEBOOK.COM/ANIMATORAMIGOL/

WWW.INSTAGRAM.COM/AMIGOLDJ

Kontakt 

http://www.instagram.com/amigoldj
http://www.facebook.com/Amigol/
http://www.amigol.pl/
tel:605828890
tel:605828890
http://www.amigol.pl/
http://www.facebook.com/Amigol/
http://www.instagram.com/amigoldj


Dodatkowe informacje



Dodatkowe informacje



Dodatkowe informacje



Pakiet Mikołaj  
okres świąteczny

OPCJA 1
Zabawy z Mikołajem do muzyki świątecznej  koszt 1h 300 zł

 

 

OPCJA 2
Zabawy do świątecznej muzyki oraz zdjęcie z Mikołajem

koszt 1h 300 zł + 9 zł od dziecka za zdjęcia

 

 

OPCJA 3
Zdjęcia z Mikołajem  (bez zabaw) koszt 12 zł od dziecka  

Przygotowałem specjalny świąteczny program dla dzieci,

Przygotowałem specjalny świąteczny program dla dzieci,

podczas którego wcielam się w rolę Mikołaja. Wszystko odbywa

podczas którego wcielam się w rolę Mikołaja. Wszystko odbywa

się świątecznej atmosferze. Dodatkową atrakcją są zdjęcia z

się świątecznej atmosferze. Dodatkową atrakcją są zdjęcia z

Mikołajem, które będą wspaniałą pamiątką z tego spotkania.

Mikołajem, które będą wspaniałą pamiątką z tego spotkania.

Każde dziecko dostaje 2 zdjęcia:

Każde dziecko dostaje 2 zdjęcia:

indywidualne z Mikołajem w formacie 10 x 15 

indywidualne z Mikołajem w formacie 10 x 15 

grupowe z Mikołajem w formacie 10 x 15

grupowe z Mikołajem w formacie 10 x 15


