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Imprezy Dla Dorosłych

Bodypainting – proponujemy Państwu różne formy wykorzystania 
sztuki malowania na ciele – Warsztaty podczas których uczestnicy będą 
mogli spróbować o własnych siłach stworzyć arcydzieło na plecach lub 
innej części ciała współuczestników. Spotkania organizujemy w 
niewielkich grupach 2-8 osobowych, zapewniamy profesjonalną sesję 
zdjęciową zarówno w trakcie jak i po ukończeniu pracy.

Hostessy/ hości lub modelki w bodypaintingu –doskonała 
atrakcja na wszelkiego rodzaju eventy, wieczory kawalerskie, imprezy 
firmowe. Modelki mogą być pomalowane od stóp do głów włącznie z 
włosami we wskazany przez Państwa motyw, którym może być na 
przykład logo firmy, piękny obraz, namalowana koronkowa bielizna czy 
strój sportowy – wszystko zależy od Waszych potrzeb i wyobraźni. 
Zdjęcia z pomalowanymi hostessami będą miłą pamiątką dla Waszych 
klientów oraz gości.

Charakteryzacja – Dobrze wyćwiczone oko i 
wprawna ręka pozwala naszym artystom szybko 
wyczarować dowolną charakteryzację. Nie ma dla nich 
rzeczy niemożliwych do zrobienia. Sprawdź jak  bardzo 
możesz się zmienić bez użycia skalpela, technik 
komputerowych i magii. Wykonujemy postarzanie i 
odmładzanie, rany: cięte, szarpane, kłute, blizny; 
charakteryzacje na znane postaci,   zmianę płci, 
fantastyczne stwory, zwierzęta. Charakteryzacja 
urozmaici i wzbogaci scenariusz każdej imprezy, goście 
będą mogli puścić wodze fantazji i zmienić się nie do 
poznania. W ramach charakteryzacji wykonujemy 

również makijaże fantazyjne z elementami bodypaintingu oraz kilkudniowe tatuaże – idealne na imprezy 
klubowe.  

Karaoke – znana i lubiana przez dzieci i dorosłych zabawa z muzyką. Jak wiadomo „śpiewać każdy może trochę 
lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi” – my wychodzimy z tego samego założenia i 
stawiamy na dobrą zabawę i dużo śmiechu. Do Państwa dyspozycji oddamy DJ-a, sprzęt do karaoke z ekranami, 
na których wyświetlą się teksty piosenek oraz dwa mikrofony bezprzewodowe. Punktem kulminacyjnym imprezy 
może być występ grupy tanecznej lub zespołu. Chętnie przygotujemy dekorację sali, która wprawi wszystkich w 
znakomity nastrój. 



Wieczór iluzji-  jest to propozycja dla całej rodziny, w zależności 
od potrzeb może być dostosowana do dzieci lub dla dorosłych- 
wówczas prezentujemy sztuczki, których dzieci mogłyby się 
przestraszyć. Główną atrakcją będzie oczywiście pokaz 
iluzjonistyczny, możemy zaprosić również klaunów i szczudlarzy, 
zaprezentować pokaz gigantycznych baniek mydlanych włącznie z 
zamykaniem ludzi w bańkach czy też pokaz kuglarski. W wersji dla 
dorosłych proponujemy zapierający dech pokaz pole dance czyli 
akrobatycznego tańca na rurze albo pokaz akrobatyki powietrznej. 
Dopełnieniem nastroju zajmą się nasi artyści, którzy zadbają o 
odpowiedni klimat wystroju wnętrza oraz oprawę muzyczną.

Karykaturzysta na weselu / eventach – dowcipne i dobrze 
narysowane karykatury będą oryginalnym i zaskakującym 
prezentem dla gości weselnych. Podczas trwania imprezy rysownik 
uchwyci najbardziej charakterystyczne cechy wskazanych praz Parę 
Młodą gości. Możemy wykonać 20 do 50 karykatur. Dostępna jest 
również opcja z oprawą w passepartout i antyramę.

Wyjazdy motywacyjne – chcąc wyróżnić 
najlepszych pracowników lub zatrzymać bardzo 
ważnego klienta, firmy często decydują się na tą 
formę motywacji.  Organizujemy wycieczki do 
najróżniejszych zakątków świata. Pod opieką pilota-
animatora nie zaznacie chwili nudy. 
Przygotowujemy mnóstwo atrakcji i wiele 
niespodzianek, tak by każdy zapamiętał wyjazd jako 
przygodę życia. 

Bal przebierańców – zapewne każdy z Was mile 
wspomina bale z czasów gdy chodził jeszcze do 
szkoły. Nie mniej emocji i niezapomnianej zabawy 
dostarczy Wam szalona impreza tematyczna. Do 

Państwa dyspozycji oddamy garderobę pełną strojów na imprezy: piracką, hawajską, grecką, hiszpańską, 
bohaterowie kreskówek, więzienną, upiorną. Ponadto dysponujemy najróżniejszymi dodatkami do strojów – 
perukami, kapeluszami, okularami, biżuterią.  Znakomitym dopełnieniem strojów będą piękne lub odrażające 
makijaże, które wykonają dla Państwa wizażystki i charakteryzatorki.  Przygotowaliśmy dla Was zabawy i konkursy 
dla dorosłych, które rozbawią i rozruszają, a także zintegrują i pobudzą do kreatywnego myślenia. Zapewniamy 
również profesjonalne nagłośnienie oraz bajeczną sesję fotograficzną.



Filmy promocyjne:

• http://tinyurl.com/KamilaGlinkaPromo  

• http://tinyurl.com/KamilaGlinkaPromoDrugie  

Nasz fanpage: www.Facebook.com/AnimatorzyIArtysci

kontakt: Kamila Glinka 

tel. 502 366 789

puszystaglowa@gmail.com
Powyższy projekt jest autorstwa Kamili Glinki i stanowi jej własność. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie go
na użytek własny, komercyjny, zarobkowy stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze, zgodnie z ustawą
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., artykuły 78-80. 

http://tinyurl.com/KamilaGlinkaPromo
mailto:puszystaglowa@gmail.com?subject=W%20nawi%C4%85zaniu%20do%20oferty%20PDF
http://tinyurl.com/KamilaGlinkaPromoDrugie

