
Organizacja imprez wbrew pozorom nie jest takim łatwym zadaniem, w szczególności jeśli 

będą przebywać z nami dzieci podczas zabawy. Dla nich także powinniśmy zorganizować 

rozrywkę. W takich okolicznościach towarzyszy nam brak czasu, a także pomysłu. Coraz 

większą popularnością mogą cieszyć się w ostatnich czasach agencje eventowe, które 

przychodzą nam z pomocą w takich sytuacjach, jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, 

ponieważ jest to dość kosztowna inwestycja, ale widząc radość na buźkach maluchów 

wynagradza nam wszystko. Zazwyczaj agencje oferują szeroką gamę atrakcji. Dużą 

popularnością cieszy się opieka animatorów, którzy to potrafią przeprowadzić wiele różnych 

gier i zabaw, a w tym malowanie twarzy, upodabniających do wielu zwierzątek lub postacii np. 

z bajek. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, powinniśmy pamiętać, aby farbki pochodziły z 

zaufanego źródła i nie uczulały, a cały proces malowania był jak najbardziej "sterylny". 

Ciekawym pomysłem jest też nauka najmłodszych tworzenia figurek z wytrzymałych balonów, 

tak, ab nie pękły i nie zepsuły zabawy. Z pewnością przyniesie to więcej frajdy, gdy dzieci będą 

mogły same spróbować swoich sił w tym, niż gdy dostaną gotowy kształt. Animatorzy często 

także zapewniają dodatkową atrakcję, przebierając się za klaunów lub inne postacie pasujące 

do klimatu naszej imprezy. Ciekawą alternatywą na tego typu są także dmuchańce. Są to nie 

tylko dmuchane zjeżdżalnie, ale także różnego rodzaju ścianki wspinaczkowe, czy trampoliny. 

Przy wyborze powinniśmy przyjrzeć się ofercie i poza względem cenowym skupić się także na 

tym, czy będzie on dostosowany pod nasze pociechy.  Dla tych w wieku od 3 do 6 lat najlepszy 

jest mały, połączony ze zjeżdżalnią. Zamki z wejściem z boku i zjeżdżalnią, posiadający dużą 

powierzchnię do skakania świetnie nadaje się dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Jest to świetny 

sposób na wybawienie się i wyładowanie energii. W takim dniu, gdy na co dzień dzieci nie mają 

okazji na skorzystanie z niezdrowych przekąsek, można pozwolić im na nieco więcej. Tutaj 

świetnie sprawdza się wata cukrowa Wielką frajdę sprawia dzieciaczkom patrzenie jak z 

proszku nakręca się na patyczek różnokolorowa, a ponad to smaczna chmurka. Ze wszystkich 

tych atrakcji śmiało mogą także korzystać także dorośli, jednak nie zawsze znajdują na to 

odwagę. Pokaz dużych baniek mydlanych to niesamowite przeżycie nie tylko dla najmłodszych, 

ale właśnie także dla ich opiekunów. Tutaj także powinniśmy zachować bezpieczeństwo i 

pamiętać, iż z płynu do ich tworzenia powinni korzystać tylko i wyłącznie dorośli. Agencje 

bardzo często mają podpisane umowy z firmami cateringowymi, dzięki czemu możemy 

zaopatrzyć się w menu dostosowane do naszych potrzeb, a także nie tracić czasu na 

przygotowanie go.  Zapraszając dzieci na zabawę, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 

za nie, w związku z czym warto zwrócić uwagę na to czy animatorzy posiadają odpowiednie 

doświadczenie, dobry kontakt z dziećmi oraz czy sprzęt jest dobrej jakości i w stu procentach 

bezpieczny. Przed wyborem agencji najlepszym pomysłem jest sprawdzenie opinii na ich 

temat lub zaufać już sprawdzonej przez naszych bliskich lub przyjaciół. W większych miastach 

takich agencji jest od groma, można znaleźć cieszącą się popularnością agencję, która oprócz 

świadczenia szerokiej gamy atrakcji, nie będzie wymagająca cenowo. Bardzo często posiadają 

one swoje strony internetowe, gdzie możemy zapoznać się z ich ofertą ( np. 

http://www.arteventy.pl/ - agencja Artystyczno Eventowa )  W szczególności, iż organizacja 

urodzin dla dzieci, nieco różni się organizacją imprez dla dorosłych, dlatego warto poszukać 

agencji specjalizującej się głównie w organizacji imprez dla tych najmniejszych. Organizacja 

imprez dla dzieci jest zwykle dla rodziców ciężkim orzechem do zgryzienia, bo nie wiedzą do 

końca co uszczęśliwi ich pociechy, więc w momencie gdy dopadają nas wątpliwości odnośnie 



imprezy dla naszego dziecka, bez względu czy tej urodzinowej czy jakiejś innej, warto zwrócić 

się o pomoc do agencji eventowej, która profesjonalnie zajmie się jej przygotowaniem. 

Ważnym aspektem z którym trzeba się liczyć gdy zechcemy zorganizować urodziny np.  : w 

domu jest to, że po takiej imprezie będziemy musieli samodzielnie posprzątać a wynajmując 

agencję eventową na daną okoliczność, ten problem będziemy mieć z głowy bo to oni zajmą 

się zarówno przygotowaniami jak i sprzątaniem już po jej zakończeniu. . Organizacja urodzin 

dla dzieci o ile mamy smykałkę do dekoracji i twórczą wyobraźnie jest wspaniałym 

doświadczeniem dla rodziców, warto właśnie aby rodzice organizowali takie imprezy z pomocą 

agencji eventowych bo to oni najlepiej znają swoje pociechy i ich marzenia. Dzieci często mają 

różne ciekawe pomysły, starsze dzieci zapewne podpowiedzą nam jaki klimat imprezy ich 

interesuje i jakie atrakcje mają się pojawić. 


