www.mysieharce.pl
tel. 698 335 893

Mysie Harce zajmują się organizacją zabaw i imprez dla dzieci,
warsztatów plastycznych oraz zajęć ruchowych.
Mamy super atrakcje, akcesoria, sympatyczne i energiczne animatorki, a przede wszystkim chęci do działania i pomysły na zabawy
z dziećmi! Naszą inspiracją są alternatywne nurty w pedagogice, idea
recyklingu, współczesna literatura dla dzieci, mądre i ładne ilustracje.
Organizujemy kinderbale, zajęcia w przedszkolach, stoiska podczas
różnego rodzaju targów i eventów. Zaufało nam już wiele stołecznych firm
i organizacji. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Warsztaty w kawiarniach i restauracjach
Już od trzech lat z powodzeniem organizujemy warsztaty cykliczne
dla dzieciaków w stołecznych kawiarniach i restauracjach. Podczas gdy rodzice miło spędzają czas nasze animatorki wraz z maluchami zajmują się
kreatywną zabawą!
Dlaczego warto zdecydować się na nasze warsztaty?
-Państwa lokal zyska opinię kids friendly
-Nowe grono klientów - rodzice z dziećmi
-Relacja z zajęć wzbogaci profil na Facebooku (Content marketing)
-Państwa lokal zyska opinię miejsca aktywnego wypoczynku
-Informację o zajęciach zamieszczamy na stołecznych portalach
(rozpoznawalność Państwa marki)
Zapewniamy Państwu:
-Opiekę doświadczonych animatorek oraz wszelkie niezbędne
materiały (dodatkowo: ochronne maty na stoliki)
-Ciekawy pomysł na zajęcia, zapewnienie dzieciom zabawy
-Fotorelację z zajęć (zdjęcia po profesjonalnej korekcie graficznej,
gotowe do zamieszczenia na portalach społecznościowych)
-Przygotowanie grafiki promującej wydarzenie (Państwa logo)
-Plakat A3, który warto umieścić go w widocznym miejscu

-

- Zamieszczenie informacji o warsztatach na stołecznych portalach
-Sprawne rozłożenie stanowiska animacji oraz jego uprzątnięcie

Nasze zajęcia artystyczne

Na naszych zajęciach plastycznych powstają prace nietypowe i niepowtarzalne. Program zajęć dostosowujemy do danej grupy uczestników oraz
okoliczności, w naszych głowach pełno pomysłów!
W przypadku rezerwacji zajęć cyklicznych otrzymują Państwo
kolorowy plakat z grafiką promocyjną wydarzenia wraz z Państwa logo!

Zorganizowaliśmy już m.in.:

Ferie zimowe z Kinem Dzieci: 11-26 lutego 2017, Kino Muranów
Poranki dziecięce: cyklicznie od stycznia 2017, Kino Muranów
Kinoteka Małego Człowieka: grudzień 2016, Kinoteka PKiN
Festiwal Mała Skandynawia: czerwiec 2016, Mysia 3
Piknik Flower Power: czerwiec 2016, Osiedle Flora, Białołęka
Dzień Dziecka: czerwiec 2016, Muzeum POLIN w Warszawie
Dzień otwarty z animacjami dla dzieci: maj 2016, Szkoła Archibald
Piknik w Przedszkolu Tęcza: maj 2016, Przedszkole Tęcza, Bemowo
Strefa dzieci podczas Targów Slow Fashion, marzec 2016,
PGE Narodowy
Itadakimasu - warsztaty dla dzieci: luty 2016, Ambasada Japonii
w Warszawie
Zabawa karnawałowa: styczeń 2016, Biblioteka Uniwersytetu
Warszawskiego
… i wiele innych!

Urodziny w kawiarniach i restauracjach

Przyjęcia urodzinowe z Mysimi Harcami są wyjątkowe! Animatorki
dobierają scenariusz zabawy pod kątem zainteresowań dziecka, a także
tworzą niezapomnianą oprawę małego balu niezależnie od warunków i metrażu! W domu, w kawiarni, w parku… Kolorowe wigwamy, maszyna do
losowania zagadek, całe zaplecze dziecięcych kostiumów!
Specjalnością firmy są urodziny z fabułą i bajkowe realia. Dzieci mogą
przenieść się na Wyspę Piratów, zamieszkać na Przystani Elfów, w Nibylandii szukać zaginionego skarbu, bądź wyplatać kolorowe tatanki w indiańskiej wiosce. Nasze przyjęcia urodzinowe to m.in.:
Wyprawa na Marsa - urodziny kosmiczne
Na Przystani Elfów - dla miłośników przygód Piotrusia Pana
Księżniczki i rycerze - w bajkowej krainie
Indiańska wioska - mali Indianie
Kwiatowe Wróżki - z różdżkami i kostiumami
Skarb Faraonów - starożytny Egipt
Piraci na wyspie skarbów - poszukiwanie skarbu wg. mapy
Standardowe dekoracje to kolorowe baloniki i chorągiewki. Dodatkowo jubilat otrzymuje od nas ozdobną listę gości na pamiątkę, a wszyscy
mali uczestnicy przyjęcia - węzełki ze słodyczami!

Zapoznaj się z naszym Katalogiem urodzinowym

Rezerwacja terminów

Aby zarezerwować termin prosimy o kontakt:
nr. tel. 698 335 893
e-mail: mysieharce@o2.pl
Zapraszamy do współpracy!
Zaufało nam już wiele stołecznych firm i organizacji!

