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Właściwie przeprowadzone animacje pozwalają w 
pełni cieszyć się wspaniałym czasem, jaki możesz 
spędzić z najbliższymi. Zajmujemy się organizacją 
imprez okolicznościowych, w tym także rozkręcamy 
różne eventy dla dzieci. W naszą działalność 
wpisują się animacje, które prowadzimy dla osób 
indywidualnych, firm jak i instytucji. 

Potrzebujesz opieki nad dziećmi na imprezie? 
A może niani na przyjęcie, która zadba o Twoją 
pociechę, jak najlepsza ciocia? To nie problem, 
jesteśmy gotowi na takie wyzwania. Każde 
realizowane przez nas wydarzenie jest dokładnie 
przygotowywane i dopasowane do oczekiwań 
organizatorów. Zawsze dajemy z siebie 100% 
profesjonalizmu i energii. 

Zabawy realizujemy przy użyciu różnorodnych 
rekwizytów, które są często naszego autorstwa. 
To one najskuteczniej zachęcają do wspólnej 
rozrywki każdego imprezowicza. Nasze animacje 
sprawdzają się nie tylko w przypadku dzieci, ale są 
też strzałem w dziesiątkę dla młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Zawsze kompleksowo realizujemy 
każde przedsięwzięcie.

Dzieci szczególnie na przyjęciach rodzinnych, 
potrafią w błyskawicznym tempie poddać się 
nudzie. Animator  zadba o to, aby dzieci przez całe 
przyjęcie skupiły swoją uwagę na różnorodnych 
animacjach i warsztatach, dzięki temu na długo 
zapamiętają ten wyjątkowy dzień.   
Oprócz bogatego zestawu animacji i warsztatów, 
możemy Ci zaproponować skorzystanie z naszych 
dodatkowych atrakcji do animacji na przyjęcie, 
które zdecydowanie uświetnią całe wydarzenie. 
Dzięki dodatkowym atrakcjom przyjęcie dostarczy 
wszystkim niezapomnianych wrażeń oraz moc 
pozytywnej energii. Nasz animator imprez 
zainspiruje oraz pobudzi zmysły dzieci podczas 
dobrej zabawy. Wszystkie atrakcje wspólnie 
dobierzemy do liczby osób, wieku dzieci oraz ich 
zainteresowań. Zaplanujemy cały program 
przyjęcia, które za sprawą naszych dodatkowych 
atrakcji sprawdzi się nawet w przypadku 
najbardziej wymagających dzieci.

Animacje i A trakcje
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Prowadzenie eventów
Dobry event, czy impreza firmowa to taka, którą 
wspomina się jeszcze długo po jej zakończeniu. 
Jednym z kluczowych elementów, umożliwiającym 
osiągnięcie takiego sukcesu, jest odpowiednia osoba 
prowadząca wydarzenie. Zawsze dobieramy 
odpowiedniego animatora, który pokieruje twoim 
eventem. Nasz zespół składa się wyłącznie 
z profesjonalnych wodzirejów, konferansjerów 
i animatorów prowadzących, którzy nieustannie 
podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnych 
szkoleniach i kursach.

Animator prowadzący to osoba, która najlepiej 
sprawdzi się podczas masowych imprezy, takich jak: 
chrzciny, komunie, imprezy urodzinowe czy wesela. 
Swoją charyzmą i zaangażowaniem animator czasu 
wolnego koncentruje się na uczestnikach zabawy, 
pobudzając ich do aktywności. Bez względu na grupę 
wiekową motywuje i wspiera wszystkich 
w świetnej rozrywce, jednocześnie koordynując całe 
przedsięwzięcie. Animatorzy prowadzący Mini Brain 
Academy to ludzie z pasją, którzy z łatwością 
nawiązują kontakt z grupą i z uśmiechem prowadzą 
imprezę.

Niania na przyjęcie
Jeśli zamierzasz wziąć udział w weselu, czy innym 
spotkaniu towarzyskim i chciałbyś spędzić ten czas 
wyjątkowo, prowadząc ciekawe rozmowy z bliskimi, 
tańcząc czy relaksując się w gronie przyjaciół, to mamy 
dla ciebie propozycję. Przekaż nam pod opiekę swoją 
pociechę, a my zadbamy, aby Twoje dziecko było 
bezpieczne i przyjemnie bawiło się na przyjęciu.

Pod nieobecność rodziców niania zadba, by dziecku 
niczego nie brakowało. Zaopiekuje się nim wtedy, 
kiedy ty wraz z bliskimi będziesz mógł w pełni 
poświęcić swój czas zabawie i przyjemnościom. 
Opiekunka zawsze stara się urozmaicać czas dziecku, 
organizując różne zajęcia plastyczne, muzyczne czy 
edukacyjne, a podczas drzemki dziecka czuwa nad 
jego komfortem i bezpieczeństwem, ponieważ dla nas 
najważniejsze jest dobro dziecka.
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Eventy dla dzieci VIP
Potrzebujesz zorganizować nietuzinkową i oryginalną 
zabawę dla swojego dziecka? Żaden problem. Sprawi-
my, że Twoja pociecha poczuje się wyjątkowo, jak 
prawdziwa gwiazda. Dzięki naszym animatorom 
zabaw ten dzień na długo zostanie w pamięci wszyst-
kich gości.

Jeżeli nie wiesz jak, nie masz czasu albo pomysłu, jak 
zorganizować przyjęcie dla dzieci - chętnie zgłaszamy 
się do współpracy. Dla nas najważniejsze jest zadowo-
lenie każdego dziecka, dlatego powierzając nam kom-
pleksową organizację imprezy, możemy zapewnić Cię, 
że profesjonalnie wyreżyserujemy całe wydarzenie. 
Zajmiemy się wynajęciem odpowiedniego lokalu, 
zadbamy o pyszne smakołyki dla wszystkich gości 
urodzinowych, przygotujemy wyjątkowe dekoracje 
sali, odpowiednią muzykę, a przede wszystkim zadba-
my o rewelacyjną zabawę dla Jubilata
i pozostałych gości.

Organizacja stref chill&fun
Strefa chill&fun to świetny dodatek do każdej imprezy. Najlepiej sprawdza się 
podczas wesela i imprezy firmowej. Strefę tworzymy w osobnym 
pomieszczeniu lub aranżujemy w miejscu, gdzie odbywa się zabawa. 

Dla maluchów w wieku od 2 do 5 lat tworzymy bezpieczną przestrzeń do 
zabawy. Zapewniamy gry planszowe, dmuchane zamki, piankowe puzzle, 
klocki konstrukcyjne. Dla mniej rezolutnych dzieci posiadamy przytulanki, 
oraz stoliki z kolorowankami i kredkami, przeplatane zabawami i grami 
integracyjnymi. 

Strefa relaksu dla starszych dzieci, to miejsce fantastycznej rozrywki 
i niesamowitych wrażeń. Dla fanów piłki nożnej polecamy piłkarzyki. Flipery 
i dart doskonale trenują refleks, skupienie i spryt dzieci. Wiele radości 
podczas imprez przynoszą wielkie dmuchane zamki, kolorowe maty 
i gry planszowe XXL.

Cała rozrywka odbywa się pod czujnym okiem animatorów, którzy 
koordynują zabawę. Starannie dbamy o wystrój i dekoracje, stroje naszych 
animatorów oraz rekwizyty. Zawsze zapewniamy mnóstwo różnorodnych 
atrakcji, tak aby każde dziecko znalazło coś dla siebie.  
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Skręcanie baloników 
Nasz Twister - to animator, który rewelacyjnie skręca z balonów prawdziwe 
cuda. Tworzenie niesamowitych balonowych stworków, łączy w sobie 
świetną zabawę, naukę, a nawet wpływa na rozwój motoryki małego 
i dużego dziecka. U nas skręcanie baloników odbywa się na trzy sposoby. 
W formie specjalnego stanowiska dla dzieci. W formie mobilnej - animator do 
zabaw z dziećmi, ma przypięty specjalny pas z balonami i chodzi po terenie 
przyjęcia, rozdając skręcone baloniki dzieciom. Trzecia forma to zachęcenie 
do tego, by najmłodsi goście imprezy sami wykonali własną figurkę. Różne 
kształty, zwierzątka i inne stworki powstają w trakcie twistowania, czyli 
warsztatów balonowych, w czasie których wszyscy uczestnicy mają 
możliwość nauki skręcania baloników. Zabawie zawsze towarzyszy duża 
dawka śmiechu i dobrego humoru.

Bańki
Wielkie bańki mydlane zawsze sprawiają dzieciom frajdę. To niesamowita 
atrakcja, która przyciągają uwagę wszystkich gości i zachęca do wspólnej 
zabawy. Bańki XXL są wyjątkowe nie tylko przez swoją wielkość ale też 
zachwycają różnymi kształtami i kolorami. 1000 baniek na minutę! Tak, 
to możliwe! Podczas imprezy animatorzy do zabaw z dziećmi często 
wykorzystują bańki z wytwornicy. Atrakcją jest również zamknięcie dziecka 
w olbrzymiej bańce, niczym w szklanej kuli oraz stworzenie dymnych baniek, 
które przypominają białe kule śniegu. Wszystkie animacje wykonujemy 
korzystając ze specjalnych płynów do baniek XXL, które nie powodują alergii 
i są bezpieczne dla zdrowia.

Malowanie twarzy
Gdzie podczas przyjęcia dla dzieci jest najdłuższa kolejka? Zawsze tam, gdzie 
znajduje się stolik z malowaniem twarzy. Dzieciaki uwielbiają tę atrakcję. 
Każde dziecko może wybrać sobie wymarzony wzór, który chciałoby mieć na 
swojej twarzy. Wszystkie buzie są kolorowe i uśmiechnięte, bo zmieniają się 
w ulubione zwierzątka, postaci z bajek czy inne ciekawe motywy. W naszym 
zespole znajdują się zarówno animatorzy do zabaw z dziećmi, którzy malują 
twarze, jak również FACEPAINTERZY - czyli osoby, które profesjonalnie 
malują wymyślone wzory pełne ozdobników. Zawsze używamy do 
malowania całkowicie bezpiecznych dla skóry dziecka farb i kredek. 
Dodatkowe zdobienia wykonujemy z zastosowaniem BLINGÓW specjalnych 
kryształków, ozdobników, które po naklejeniu na skórę magicznym klejem, 
jeszcze bardziej dekorują całą wymalowaną, wesołą buźkę dziecka. 
Wszystkie produkty są sprawdzone i posiadają niezbędne atesty, a także są 
łatwo zmywalne. Pomaluj świat swojego dziecka rękami naszego animatora 
do zabaw z dziećmi, a przekonasz się, że twoje wydarzenie zostanie na długo 
zapamiętane.
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Żywe maskotki
Żywe Maskotki to świetne rozwiązanie na 
uatrakcyjnienie przyjęcia. Barwna postać z bajki 
w rozmiarze dorosłego człowieka gwarantuje udany 
finał każdej imprezy. Czy można wyobrazić sobie 
większą radość dziecka, niż ta, gdy może przytulić się 
do swojej ulubionej bajkowej postaci, zrobić z nią  
zdjęcie albo po prostu zbić piątkę? Żywe maskotki 
znakomicie uzupełniają całe przyjęcie, zachęcając do 
zabawy wszystkie dzieci i bawiąc się razem z nimi. 
To spełnienie marzeń niejednego dziecka. 
Zapewniamy, że z Olafem, Myszką Miki czy innym 
bajkowym bohaterem zabawa będzie niepowtarzalna.

Kolorowe warkoczyki
Podczas warsztatów nasi kreatywni animatorzy 
do zabaw sprawią, że każde dziecko będzie miało 
włosy w kolorach tęczy. Z wykorzystaniem 
syntetycznych włosów w różnych kolorach, 
animatorzy zaplatają dziewczynkom barwne 
warkoczyki, a fryzury chłopców stylizują przy użyciu 
kredowania, czyli nacierania włosów specjalną kredą. 
Zmiana kolorów z nami jest całkowicie bezpieczna. 
Po pierwsze wszystkie produkty, na których pracujemy 
są sprawdzone, posiadają niezbędne atesty oraz są 
łatwo zmywalne. Po drugie efektowne warkoczyki 
w każdej chwili można rozpleść, a kolorowa kreda 
utrzymuje się na włosach do pierwszego umycia.

Tatuaże brokatowe
Tatuaże są fantastyczną atrakcją dla dzieci podczas 
różnych przyjęć okolicznościowych. W żadnym 
wypadku nie powodują uczuleń, tak jak tatuaże 
z henny i można je zmywać w dowolnym momencie. 
U nas znajdziecie zarówno tatuaż standardowy, który 
polega na naklejeniu szablonu, posmarowaniu całości 
magicznym klejem i posypaniu brokatu, dzięki czemu 
powstaje piękny, świecący wzór. Drugą opcją jest 
QUICK FACE - to najnowsza technologia, która 
pozwala wzbogacić wzór o dodatkowe zdobienia 
z brokatu i innych elementów upiększających. Tatuaże 
stanowią piękną i błyszczącą ozdobę. Dzieci są nimi 
zafascynowane, bo same mogą wybrać wzór, różne 
kolory brokatów i pozostałe elementy zdobnicze. Nasi 
animatorzy z pasją wykonują wzór zgodnie 
ze wskazówkami dziecka.
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Kącik malucha  

Strefa chill&fun  

Kącik malucha to miniaturowa strefa, dla maluchów 
od 2 do 5 lat. Jest to idealna przestrzeń do relaksu, 
wyciszenia, ale też statycznych zabaw. W swoim 
kąciku dzieci znajdą piankowe puzzle, mnóstwo 
pluszaków, stoliki z kolorowankami. Zapewniając takie 
miejsce podczas eventu, wesela, czy innego przyjęcia 
sprawisz, że małe dzieci będą bezpieczne pod opieką 
odpowiedzialnego animatora. Rodzice w tym czasie 
mogą skupić się na wydarzeniu i rozmowach z bliskimi.

Fluo party
To nic innego, jak olbrzymia dawka pozytywnie 
kolorowej energii. Tutaj królują światła UV, a wszystkie 
możliwe elementy są fluorescencyjne. Podczas 
imprezy Fluo Party każdy uczestnik zabawy może 
zostać LUMINOFOREM. Co to znaczy? Tego możesz 
dowiedzieć się wyłącznie na imprezie. Fluo gadżety, 
fluo dekoracje, fluo animacje, a do tego specjalne 
fluorescencyjne farby do malowania wszystkich 
uczestników zabawy - to wszystko może pojawić się 
podczas urodzin Twojego dziecka, czy innej zabawy. 
Imprezy black&white są naszą specjalnością. 
To niesamowita noc przy żywiołowej muzyce i żywych 
kolorach. Fluo szaleństwo z naszym animatorem 
to gwarancja niezapomnianej nocy!

Strefa relaksu to idealne rozwiązanie na większe 
przyjęcia, na które są zapraszane małe dzieci. Dzięki 
temu miejscu rodzice będą mogli oddać swoje 
pociechy pod opiekę naszemu animatorowi do zabaw 
z dziećmi lub opiekunce, która zadba 
o bezpieczeństwo i zapewni ochronę dzieciom 
podczas eventu. W strefie Chill&fun znajdują się 
różnorodne, bardziej statyczne gry i zabawki, a także 
miejsce do odpoczynku i regeneracji w towarzystwie 
wielu misiów. Strefa zostaje wydzielona w osobnym 
pomieszczeniu lub jest przygotowana w miejscu, gdzie 
odbywa się główna zabawa. Animator do zabaw 
z dziećmi dba o wszystkich podopiecznych, tak aby 
każde dziecko znalazło coś dla siebie i z uśmiechem 
przetrwało rozłąkę z rodzicami.

8 minibrain.pl



Gry XXL
Jak sama nazwa wskazuje to olbrzymie planszówki z wielkimi kostkami, 
równie ogromne maty typu klasy, stópki czy maty kredowe, na których 
najmłodsi uczestnicy zabaw mogą bezpiecznie rysować kredą. Małpki, węże 
i drabiny albo magnetyczne rybki, które dzieci łowią na czas - to tylko 
wybrane zabawy, które mieszczą się w naszych grach XXL. Dodatkowo 
możemy zaproponować świetne rozwiązania podczas imprez dla dorosłych. 
U nas znajdziecie gry strategiczne, bardziej skomplikowane, które wymagają 
skupienia ale też rewelacyjnie integrują grupę. Przykładem może być  “koło 
współpracy”. Jest to gra, która kształci uczestników w prowadzeniu działań 
zespołowych, integruje i uczy osiągania sukcesu grupowego.

Bitwa kolorów - proszki Holi

Wytwornice 
dymu, śniegu, baniek  

Podczas zabawy animatorzy często wykorzystują różne wytwornice. 
Na swoim pokładzie mamy trzy odmienne urządzenia: wytwornicę dymu, 
śniegu i baniek, które urozmaicają całą zabawę, robiąc prawdziwe show. 
Wypuszczane tysiąc baniek na minutę potrafi w krótkim czasie stworzyć 
bańkowy świat, w którym dzieciaki odnajdują się fantastycznie. Jeśli 
zastanawiasz się, jak powstaje ciepły śnieg, to odpowiedzią na to jest 
wytwornica śniegu. Wypuszcza delikatną, ciepłą piankę, która sypie się 
z góry na dzieci, a te zamiast lepić bałwana, frajdę odnajdują w podrzucaniu 
śniegu i zbijaniu piątek. Te atrakcje wbrew pozorom wcale nie powodują 
przemoczonych ubrań u dzieci. Za sprawą specjalnego płynu, z którego 
korzystamy zarówno ubrania, jak i całe miejsce zabawy staje się ekspresowo 
suche. Jedyną rzeczą, jaka pozostaje są zadowolone i uśmiechnięte twarze 
dzieci.

Wesoło i kolorowo - tak właśnie jest podczas każdej bitwy kolorów. W rytm 
muzyki na wyznaczony sygnał goście rozpoczynają bitwę, w trakcie której 
rzucają saszetkami wypełnionymi kolorowymi proszkami Holi. Eksplozja 
kolorów, sprawia, że wszyscy uczestnicy wyglądają jak paleta barw. Koloro-
we twarze, ubrania i cała przestrzeń potrafi rozruszać każdego bez względu 
na wiek. W tabunach kolorowego pyłu i żywiołowej muzyki, cała przestrzeń 
wygląda, jak z innego świata.
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Tworzymy indywidualnie dopasowane programy 
przyjęć. Wszystkie atrakcje starannie dobieramy do 
Twoich oczekiwań i zaproponowanej przez Ciebie 
tematyki imprezy. Kreatywni animatorzy Mini Brain 
Academy sami budują programy poszczególnych 
wydarzeń, pisząc scenariusze eventów. Dobierają 
odpowiednie metody, gry i zabawy, warsztaty czy 
animacje, aby wszystkie elementy doskonale ze 
sobą współgrały.

Nasi animatorzy do zabaw w przypadku imprez 
„szytych na miarę” wkładają dużo wysiłku, żeby 
przygotować oryginalne wydarzenie o danej 
tematyce. Jako zespół z przyjemnością podejmują 
się tworzenia przyjęć dla instytucji, gdzie do 
wymyślenia są atrakcje związane z misją i wizją 
firmy. Kreowanie tematycznych stanowisk równie 
dobrze sprawdza się w trakcie eventów 
biznesowych jak i przyjęć dla dzieci.

Szyjemy na miarę
Podczas tego typu imprez zapewniamy wyjątkowe 
dekoracje, występujemy w pomysłowych strojach
i zawsze dopasowujemy wszystkie zabawy 
i animacje do świata baśni, krainy z ulubionej bajki, 
czy przygodowej gry lub do motywu przewodniego 
eventu. U nas znajdziesz szlagiery, takie jak: Etno 
Design, Mydełka, czy Świece, ale też mnóstwo 
innych unikatowych animacji i warsztatów, które 
możemy stworzyć właśnie dla Ciebie.
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Zastanawiasz się, jak zrobić warsztaty dla dzieci, które 
świetnie sprawdzą się podczas urodzin dziecka lub w 
trakcie innej imprezy dla najmłodszych? Chętnie 
pomożemy Ci w tym wyzwaniu i profesjonalnie 
przygotujemy wszystkie atrakcje.

Warsztaty Mini Brain Academy są precyzyjnie 
zorganizowane przez animatorów do zabaw 
z dziećmi. Chętnie współpracujemy z rodzicami lub 
opiekunami dzieci i zawsze jesteśmy otwarci na 
sugestie oraz wymagania naszych partnerów. Zależy 
nam, aby wszyscy najmłodsi uczestnicy zabawy czuli 
się na niej szczęśliwie. Dokładamy wszelkich starań, 
żeby zabawa była wystrzałowa i dostosowana do 
wieku oraz zainteresowań danej grupy.

Nasze warsztaty wyróżnia to, że pozytywnie 
wpływają na doskonalenie umiejętności manualnych 
dzieci, rozwijają ich zmysły, a nawet zdolność 
twórczego myślenia. Nasi animatorzy zapraszają do 
różnorakich aktywności dzieci. Dodatkowo najmłodsi 
goście imprezy mogą zapomnieć o nudzie, bo z nami 
czeka na nich niezapomniana przygoda pełna 
interesujących rozrywek.

Organizacja kreatywnych warsztatów dla dzieci to 
nasz konik. Dlatego możemy Ci zaproponować 
zarówno warsztaty, które należą do klasyki, jak 
również takie, które opierają się na autorskich 
pomysłach naszych kreatywnych animatorów. Zawsze 
ciekawym wyzwaniem są dla nas imprezy tematyczne, 
do których tworzymy poszczególne warsztaty oraz gry 
i zabawy dla dzieci. Przekonaj się sam, że nasze 
oryginalne podejście do zabawy i edukacji może 
doskonale sprawdzić się również na imprezie Twojego 
dziecka.

Warsztaty
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Co mówią o nas klienci?

Mini Brain Academy
ul. Krośnieńska 2U/4, 35-505 Rzeszów

minibrain.pl

+48 796 798 335 

agencja@minibrain.pl

@minibrainacademy

Z naszych usług skorzystali
SPRAWDŹ ZA CO NAS DOCENILI

ZOBACZ CZYM ICH ZASKOCZYLIŚMY! 

Bądźmy 
w kontakcie

Super bawiliśmy się z naszą 4ką 
dzieci na weselu. Animatorka z 
Mini Brejn tak zajęła dzieci, że nie 
widzieliśmy ich ponad 3h. Widzie-
liśmy wiele, przy czwórce dzieci 
często korzystamy z usług 
animatora, tutaj szok, że była 
zabawa, a nie tylko malowanie, 
balony, bańki. Polecam.

Profesjonalne podejście do dzieci, 
ciekawe gry i zabawy. Nie byłem 
przekonany co do wynajęcia 
Animatora na wesele, gdy się 
pojawiła gromadka dzieci 
podążała za Nią jak pielgrzymka. 
Dziś na każdą jedną imprezę dla 
dzieci, wybiorę Mini Brain 
Academy. Polecam !

Jolanta Dwernik Hubert Stochmański Teresa Sypekt
Google Facebook Google

Dziękuję serdecznie w imieniu 
właścicieli Domu Weselnego Róża 
w Czerminie za wspaniałą zabawę 
na Komunii. Dziewczyny z dużym 
zaangażowaniem prowadziły 
ciekawe zabawy, zarówno dla 
tych najmłodszych jaki i tych 
starszych. Gorąco polecam!

Zadzwoń i zarezerwuj nas 

zanim będzie za późno!


