INFORMACIJE GLEDE PRAZNOVANJA ROJSTNEGA DNE

GIBI IŠČE PRIJATELJE
(primerna starost 4-8 let)
POMERI MOČI Z GIBIJEM (8 – 12 let)

Lokacija: Citycenter Celje, 4. nadstropje (od meseca aprila do meseca oktobra, ob lepem
vremenu: na strehi trgovskega centra; od meseca oktobra do meseca aprila ter ob deževnem
vremenu: preddverje prostora uprave), Restavracija Interspar, Maestro in McDonald's.
Trajanje praznovanja: 1ura 40 minut. + malica = skupaj 2 uri
Potek praznovanja: Slavljenec, zbor povabljenih z voščili in darili se ob dogovorjenem terminu
zberejo pred otroškem parkom Džungla. Animatorji otroke pospremijo na izvedbeni prostor.
Vsebinsko tematiko rojstnega dne izberejo otroci s pomočjo staršev ali skrbnikov. S pomočjo
staršev ali skrbnikov, ki izpolnijo izjavo se lahko odločijo za dve gibalno različno intenzivni temi:
Gibi išče prijatelje (primerna za otroke okvirne starosti od 4 do 8 let z elementarnimi gibalnimi
vajami) in Pomeri moči z Gibijem (primerna za otroke okvirne starosti med 8 in 12 let ter temu
primerno gibalno zahtevna). Po zaključeni gibalni zabavi se pod vodstvom animatorske ekipe
otroci odpravijo v gostinski lokal, ki ga predhodno ob rezervaciji izberejo starši. Prigrizek je
lahko pri naslednjih ponudnikih: Restavraciji Interspar, v Maestru in v McDonaldsu. Po
zaključenem obedu animatorja otroke pripeljeta pred otroški park Džungla, kjer jih predata v
varno oskrbo staršev oz. skrbnikov.

IZVAJALEC ANIMACIJE PRAZNOVANJA JE ŠPORTNO DRUŠTVO GIBITUS.
Možni termini:
Petek ob 16.30 uri
Sobota ob 14.30 uri in ob 16.30 uri

Priporočena starost: Gibi išče prijatelje (4-8 let), Pomeri moči z Gibijem (8-12 let).

Cena praznovanja rojstnega dne: zaradi zagotavljanja najvišjih varnostnih in izvedbenih standardov sta
na gibalnih rojstnodnevnih zabavah vselej prisotna dva usposobljena animatorja. Cena animacije brez
gostinskega dela znaša 90,00

€. Ob rezervaciji je potrebno plačati 40,00 € varščine, razliko (50,00 €)

poravnate pri animatorju/ki na dan praznovanja.

Gostinski del poravnate starši ali skrbniki sami ob zaključku praznovanja v gostinskem lokalu, ki ste si
ga za praznovanje izbrali. Cena pogostitve na enega otroka znaša od 2,00 € do 3,60 €.

Število udeležencev: do 16 otrok.

Pokličite nas na telefonsko številko 03 425 12 50/54 ali pa se oglasite na naši Info točki, kjer boste dobili
vse potrebne informacije, rezervirali datum in se dogovorili o podrobnostih. Rezervacija je veljavna 2
dni.
Vse najboljše!

GIBIJEVE ROJSTNODNEVNE PUSTOLOVŠČINE
GIBI IŠČE PRIJATELJE (primerna starost 4-8 let)
Gibi iz Migetandije pride v našo deželo iskat izgubljen amulet prijateljstva. Neznano kam mu ga je skril
zlobni čarovnik Stacij. Da bi ga našel, mora Gibi premagati mnogo ovir. Brez pogumnih in gibčnih otrok
mu ne bo uspelo. Pridruži se nam na športno obarvani dogodivščini, razgibaj nožice in ročice ter
zamigetaj z noskom kot še nikoli doslej. Spoznaj Gibija, postani njegov prijatelj in zagibaj v pravi smeri!
Se vidimo!
Zaželeni so šolski copati z gumijastim (nedrsečim) podplatom.

POMERI MOČI Z GIBIJEM (8 – 12 let)
Gibi je najbolj gibčen migec vseh časov. Njegove gibalne sposobnosti so že dlje časa popolnoma
neprekosljive. Si ga upaš povabiti na mnogoboj? Pokliči še prijatelje! Čaka vas pet zanimivih disciplin:
med drugim se boste podali na deročo reko, skupinsko smučali in se vozili z Rolkarasterji. Misliš, da
imate dovolj moči in iznajdljivosti, da premagate nepremagljivega Gibija? Vabljeni! Bodite prvi, ki si
bodo primigali nagrado za zmago v športnem izzivu.
Zaželeni so šolski copati z gumijastim (nedrsečim) podplatom.

