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PRZYJĘCIA URODZINOWE

Programy gimnastyki
ogólnorozwojowej

  
The Little Gym®  jest opartym na gimnastyce,

znanym na całym świecie programem
rozwojowym dla  dzieci.  Mamy już ponad 30 lat

doświadczenia w budowaniu u dzieci licznych
umiejętności  i pewności siebie. Nasz program

cotygodniowych zajęć poprawia ich
koordynację, równowagę, poczucie rytmu i

elastyczność. Rozwija też zdolności społeczne,
poznawcze i emocjonalne oraz poprawia
umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

Stworzyliśmy dla dzieci przyjazne, pozbawione
elementu rywalizacji miejsce. Mali gimnastycy
rozkwitają, kiedy nasi profesjonalni i przyjaźni

instruktorzy nagradzają ich indywidualne wysiłki!
Bieganie. Skakanie. Przewroty. Odkrywanie.  The
Little Gym® wykorzystuje dopasowane do wieku,
innowacyjne zabawy, które pozwalają wydobyć

to co najlepsze z każdego dziecka. Dzieci
poznają nowych przyjaciół, dzielą doświadczenia

i przede wszystkim bawią się!

Zajęcia wakacyjne
  

Latem  nie ma czasu, by się nudzić. W The
Little Gym wakacje składają się z zabawy.

Dzieci są ciągle zajęte, bo  proponujemy im
ogromną różnorodność rozrywek:
aktywność ruchową, poznawczą i

kreatywną.  Pozbawione rywalizacji  zajęcia
dają dzieciom możliwość zabawy, ruchu i
ogólnego rozwoju. Programy wspierają i

stymulują rozwój fizyczny i zdolności
motoryczne dzięki zabawom, grom i

warsztatom twórczym. Dzieci je kochają…

3-8 lat oraz 6-12 latZAJĘCIA WAKACYJNE

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z RODZICAMI 4 mies - 3 lata

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW 3-6 lat

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 6-12 lat

Chcesz prowadzić własny The Little Gym®? 
www.thelittlegymfranchise.eu

Zajęcia i programy



Witamy w The Little Gym®
 
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą
urodzinową. Dzieci kochają nasze imprezy
urodzinowe, podobnie jak ich rodzice.
Imprezy urodzinowe w The Little Gym to czas
relaksu i radości.
My zajmujemy się wszystkim, a Wy macie do
wyłącznej dyspozycji nasz cały klub. Nasze
wnętrza i  znajdujące się w nich udogodnienia
są specjalnie zaprojektowane. Obsługuje je
energiczny i serdeczny personel.  Na każdej
imprezie jest mnóstwo muzyki, ruchu, gier i
ZABAWY.  My zajmujemy się wszystkim -  od
przygotowania zaproszeń do sprzątania po
przyjęciu. Dzieci korzystają ze świetniej
rozrywki, a rodzice mogą po prostu usiąść i
cieszyć się chwilą przyjemności.

Dlaczego nasze przyjęcia są takie
wyjątkowe

  
Każde przyjęcie prowadzi dwóch instruktorów.

Wasze dzieci będą miały godzinę na korzystanie z
całej sali gimnastycznej, gdzie instruktorzy
poprowadzą zabawę i ćwiczenia ruchowe,

dostosowane do możliwości i wieku dzieci.
Wykorzystujemy  specjalistyczny sprzęt

gimnastyczny (poręcze, równoważnie) oraz klanzę,
piłki i obręcze. Po godzinie gier i zabaw w sali

gimnastycznej jest czas na tort urodzinowy w naszej
specjalnie udekorowanej sali imprezowej. Przyjęcia

są prywatne, więc całkowicie skupimy się na Twoim
dziecku i jego gościach. My zajmujemy się wszystkimi

szczegółami. Ty poprostu przyjdź razem z dziećmi.

My zapewniamy:
 
• Klub na wyłączność
• Zorganizowane i przeprowadzenie przez

instruktorów zabawy gimnastyczno-
rekreacyjne

• Zaproszenia urodzinowe 25 szt. oraz
koszulka The Little Gym dla jubilata

• Dekoracja lobby i kolorowa zastawa
stołowa

• Napoje dla dzieci, dla rodziców kawa 50%
zniżki, herbata.

Cennik
 

 Klubowicze 599 PLN
 Pozostałe osoby 699 PLN

 
 Cena za 1,5h dla 15 dzieci.

Dodatkowe pół godziny 120 PLN
 

 Każde kolejne dziecko  - 30 PLN
 Zadatek 200 PLN

 
 Pobieramy opłaty tylko za dzieci
obecne na przyjęciu, niezależnie
od liczby rozdanych zaproszeń.

Zarezerwuj przyjęcie
urodzinowe

  
The Little Gym organizuje przyjęcia dla
dzieci od roku do 12 lat, tylko w soboty

i w niedziele.

Skontaktuj się z nami, aby zapytać o
dostępne terminy

Zadzwoń do nas
 664 06 04 02

Wy dostarczacie:
 
• Listę gości
• Dobry humor
• Tort Urodzinowy


