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Oferta warsztatów dla grup szkolnych i przedszkolnych

Kolorowe
eksperymenty
u
Warsztaty oparte na najciekawszych doświadczeniach
fizycznych, kolorowy i zaskakujący dla małych i dużych.
W programie:
- lava lamp czyli tornado w szklance
-bańki z dymem w środku i inne eksperymenty z suchym
lodem
-malowanie na mleku,
- doświadczenia w świetle UV
- ciecz nienetonowska
Czas ok 1h 15min
Koszt 17 zł dziecko
WIEK 3+
Organizujemy warsztaty dla grup o liczebności min.15 osób max 30
Jeśli liczba dzieci jest mniejsza niż 15 płatność za osobę proporcjonalnie wzrasta.
Na dwa dni przed planowanym warsztatem należy telefonicznie zgłosić liczbę dzieci)
TERMINY dostępne do organizacji:
 Środy godz.9.30-10.45 lub 11.00-12.15 (ze względu na odbywające się
warsztaty w innych grupach do kawiarni nowa grupa może wejść dopiero o
umówionej godzinie)
 W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia
terminu i godziny.
 Prowadzimy także warsztaty z dojazdem do przedszkoli - koszt dojazdu 50zł
rezerwacje dla min.2 grup (min.15) osób
Informacje pod nr 509721087 lub info@rozowe.com.pl
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Teatr wychodzi z cienia
Jest to krótki spektakl teatru cieni połączone z
warsztatem
plastycznym
i
aktorskim.
Uczestnicy po obejrzanym spektaklu spróbują
swoich sił w tworzeniu postaci oraz
improwizowaniu.

Czas ok 1h
Koszt 14 zł dziecko
WIEK 3+
Organizujemy warsztaty dla grup o liczebności min.15 osób max 30
Jeśli liczba dzieci jest mniejsza niż 15 płatność za osobę proporcjonalnie wzrasta.
Na dwa dni przed planowanym warsztatem należy telefonicznie zgłosić liczbę dzieci)
TERMINY dostępne do organizacji:
 Środy godz.9.30-10.45 lub 11.00-12.15 (ze względu na odbywające się
warsztaty w innych grupach do kawiarni nowa grupa może wejść dopiero o
umówionej godzinie)
 W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia
terminu i godziny.
 Prowadzimy także warsztaty z dojazdem do przedszkoli - koszt dojazdu 50zł
rezerwacje dla min.2 grup (min.15) osób
Informacje pod nr 509721087 lub info@rozowe.com.pl
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UV Party
u

Jest to ciekawy warsztat dotyczący nietypowej
techniki jaką jest malowanie i lepienie w świetle
UV. Podczas warsztatu uczestnicy wykonują
świecące maski, bawią śie fluorescencyjnymi
balonikami oraz tworza wielkie wspólne dzieło w
ciemności,a wszystko to w świetle UV.

Czas ok 1h 15min
Koszt 17 zł dziecko
WIEK 3+
Organizujemy warsztaty dla grup o liczebności min.15 osób max 30
Jeśli liczba dzieci jest mniejsza niż 15 płatność za osobę proporcjonalnie wzrasta.
Na dwa dni przed planowanym warsztatem należy telefonicznie zgłosić liczbę dzieci)
TERMINY dostępne do organizacji:
 Środy godz.9.30-10.45 lub 11.00-12.15 (ze względu na odbywające się
warsztaty w innych grupach do kawiarni nowa grupa może wejść dopiero o
umówionej godzinie)
 W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia
terminu i godziny.
 Prowadzimy także warsztaty z dojazdem do przedszkoli - koszt dojazdu 50zł
rezerwacje dla min.2 grup (min.15) osób
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Savoir vivre czyli jak zachować
u
się w kawiarni i nie tylko
Jest to warsztat/wizyta w kawiarni podczas której
prowadzący opowiada jak należy zachowywać się w
kawiarni i nie tylko, podstawowe informacje o tym
czym jest kawiarnia. Wszystkie uczestnicy zostają obsłużone przez profesjonalnego
baristę otrzymują kakao (alergicy gorące mleko z pianka i kolorową posypką) z
mleczną pianką oraz ciasteczko a na zakończenie mają chwile czasu żeby pobawić się
w naszej kreatywnej przestrzeni malując po naszych kredowych ścianach czy
układając kompozycje na ścianach magnetycznych.
Czas ok 1h
Koszt 10 zł dziecko
WIEK 3+
Organizujemy warsztaty dla grup o liczebności min.15 osób max 30
Jeśli liczba dzieci jest mniejsza niż 15 płatność za osobę proporcjonalnie wzrasta.
Na dwa dni przed planowanym warsztatem należy telefonicznie zgłosić liczbę dzieci)
TERMINY dostępne do organizacji:
 Środy godz.9.30-10.30 lub 11.00-12.00 (ze względu na odbywające się
warsztaty w innych grupach do kawiarni nowa grupa może wejść dopiero o
umówionej godzinie)
 W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia
terminu i godziny.
 Prowadzimy także warsztaty z dojazdem do przedszkoli - koszt dojazdu 50zł
rezerwacje dla min.2 grup (min.15) osób
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Oferta animacyjna:
u
Różowe Okulary to klubokawiarnia
organizująca zajęcia edukacyjne dla małych
dzieci, warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz różnego rodzaju eventy . Zachęcamy do
zapoznania się z naszą ofertą animacyjną. Organizujemy animacje na piknikach
rodzinnych, dniach przedszkolaka, piknikach w przedszkolu, balach
karnawałowych.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie przygotowując ofertę
dostosowaną do jego potrzeb.
Zadzwoń na nr 509721087 lub skontaktuj się mailowo pod adresem
info@rozowe.com.pl.
Zajmujemy się:
- pokazami dużych baniek mydlanych
- prowadzeniem zabaw animacyjnych z chusta
- prowadzeniem konkursów sportowych i zabaw tanecznych
- organizujemy warsztaty plastyczne i kreatywne
- malujemy twarze
- robimy pokazy skręcania baloników
- organizujemy lekcje magii z prawdziwym iluzjonistą

