Oferta: PIKNIK INTEGRACYJNY "UW ŁĄCZY NAS"
Miejsce: OGRÓD / BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w WARSZAWIE - UL. DOBRA 56/66, 00-001 WARSZAWA
Termin wydarzenia: 8 IX 2018 r. GODZINY: 13:00 - 17:00, 18.00 - 22.00
Grupa docelowa: DZIECI, ABSOLWENCI, PRACOWNICY UW (przewidywana ilość gości łącznie ok 2 tys. osób)
Przedmiot

Opis

PROWADZĄCY

"JaHa" - doświadczony duet Jacek Zawada i Hanna Kochańska – aktorzy m.in. Teatru Kamienica,
konferansjerzy, trenerzy twórczości dziecięcej. Prowadzący moderują całą pierwszą część pikniku - animacje,
konkursy.

SPEKTAKL "WIŚLANA SYRENKA"

Zabawa Interaktywna w formie spektaklu „Wiślana Syrenka” ok.60 minut; Maluchy porwane zostaną w
muzyczny świat bohaterów, którzy wytłumaczą im jak istotne jest dbanie o środowisko, jakie zwierzaki można
napotkać spacerując brzegami Wisły i dlaczego śmieci są jednym z ich najpoważniejszych wrogów. Na scenie,
wśród szuwarów i wodorostów, wystąpią profesjonalni aktorzy warszawskich scen teatralnych.

KONCERT "BAJKOWE PIOSENKI"

Bajkowe piosenki – koncert Paulina Brzozowska + skład 4 osobowy ok 60 minut; koncert wyk. Pauliny
Brzozowskiej. Podczas koncertu usłyszymy największe dziecięce przeboje oraz autorskie piosenki dziecięce,
koncert jest również interaktywny – to fantastyczna zabawa na scenie.

ZUMBA KIDS

Pokaz ZumbaKids – warsztaty taneczne ok.30 minut – 2 wejścia; świetna zabawa, uczestnicy nie zdają nawet
sobie sprawy, że ćwiczą i po prostu wracają bo niesamowicie spędzają czas, a po pewnym okresie zaskakują
ich rezultaty.

BAJKOWE KALAMBURY

Bajkowe Kalambury – Hanna Kochańska i Jacek Zawada - 2 wejścia po 15 minut; Kalambury związane z
bajkami. Aktorzy przeprowadzają kalambury dla dzieci dotyczące wiedzy, zagadnień związanych z różnymi
bajkami.

FOTOBUDKA

fotobudka z opieką animatora w godz. 13.00 - 17.00, nielimitowana ilosć zdjeć, personalizacja wydruków,
gadżety, atrakcyjne tła, zdjęcia w wersji elektronicznej;

Cena Netto

VAT

Cena Brutto

9 200,00 zł

23%

11 316,00 zł

1 800,00 zł

23%

2 214,00 zł

8 800,00 zł

23%

10 824,00 zł

2 200,00 zł

23%

2 706,00 zł

CZĘŚĆ I / PROGRAM ANIMACYJNO - ARTYSTYCZNY NA SCENIE / godz. 13.00 - 17.00

11 000,00 zł
CZĘŚĆ I / PROGRAM ANIMACYJNY NA TERENIE OGRODÓW / godz. 13.00 - 17.00
WESOŁA BUZIA

Malowanie Buziek - dwóch animatorów wyczaruje piękne obrazki na buziach najmłodszych; przy stanowisku
dwie animatorki

BAŃKI

Wielkie bańki mydlane - dzieci będą mogły nie tylko podziwiać piękny pokaz baniek mydlanych, ale także
same spróbować swoich sił w tworzeniu ogromnych baniek; przy stanowisku dwie animatorski

BALONOWE ZOO

Balonowe zoo - podczas pikniku dzieci będą mogły podziwiać w jaki sposób stworzyć psa, żyrafę lub motylka z
balona. Oczywiście każdy będzie mógł wziąć balonowe zwierzątko do domu; przy stanowisku dwie animatorki

KĄCIK KONSTRUKTORA

Kącik konstruktora - zabawa z klockami konstruktorskimi pod okiem animatora. Dzieci będą mogły wyczarować
piękne konstrukcje według własnego pomysłu. Tor przeszkód dla najmłodszych - Pod okiem animatora dzieci
będą uczestniczyły w torze przeszkód.

KĄCIK PLASTYCZNY

Kącik plastyczny - razem z animatorem dzieci będą wykonywać prace plastyczne według własnego pomysłu;
przy stanowisku dwie animatorski

MALOWANIE PIASKIEM

Malowanie piaskiem - Zabawa polega na odsłanianiu kolejnych, naciętych, elementów obrazka tak, by odkryć
klejącą powierzchnię wybranego fragmentu. Następnie posyp go piaskiem w odpowiednim kolorze i gotowe;
przy stanowisku dwie animatorki

MAGICZNE MOZAIKI

Magiczne mozaiki - to kreatywna zabawa edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do Waszej dyspozycji
oddana zostaje plansza z mnóstwem otworów, w których należy umieścić różnej wielkości kolorowe elementy,
by stworzyć rozmaite wzory i obrazy. Istnieje niemal nieskończona ilość kombinacji, a po wykonaniu ilustracji
wystarczy, że wyjmiecie elementy i możecie zacząć od nowa.; przy stanowisku dwie animatorki

DMUCHAŃCE

popularne dmuchańce (1 szt.) jako atrakcja dla dzieci (opcja zwiększenia lub zmniejszenia ilosci atrakcji) czas
atrakcji 12.00-18.00

11 000,00 zł
CZĘŚĆ II / PROGRAM ARTYSTYCZNY / godz. 18.00 - 22.00

KAROL MOZDZELEWSKI

Osoba do poprowadzenia całej drugiej części pikniku integracyjnego - Karol Modzelewski; między koncertami
krótkie występy w stylu "one man show"/stand up

7 000,00 zł

23%

8 610,00 zł

SING'IN BIRDS

koncert/wystep tria wokalnego SING'IN BIRDS z towarzyszeniem sekcji rytmicznej (piano, kontrabas, instrumenty
perkusyjne); obsada: 6 osób; kosztorys nie obejmuje realizacji ridera technicznego; czas występu ok. 60 min.
(18.00 - 19.00);

8 000,00 zł

23%

9 840,00 zł

JAREK WIST & SWINGING WITH
SINATRA

koncert z największymi hitami Franka Sinatry w wykonaniu Jarka Wista z towarzyszeniem 4 muzyków; możłiwe
inne opcje obsadowe; kosztorys nie obejmuje realizacji rideru technicznego; czas występu ok. 60 min. (19.15 20.15)

11 600,00 zł

23%

14 268,00 zł

JACEK KAWALEC & JOE COCKER
SHOW

koncert gwiazdy pikniku Jacka Kawalca z 9 osobowym zespołem z repertuarem JOE COCKERa; 100% LIVE!; 90
minut największych hitów; kosztorys nie obejmuje realizacji ridera technicznego ; czas 20.30 - 22.00

20 400,00 zł

23%

25 092,00 zł

47 000,00 zł

TECHNIKA / ARANŻACJA / INNE / godz. 12.00 - 22.00

SCENA / NAGŁOŚNIENIE /
OŚWIETLENIE / REALIZACJA

konstrukcja sceniczna (10*10m) oraz scena 64m2 (8*8m) z zadaszeniem, wysokośc sceny 60 cm; moduły,
konstrukcje, siatki ochronne (boki oraz tył sceny), montaż/demontaż/transport; realizacja; realizacja riderów
technicznych wszystkich zespołów oraz pierwszej części pikniku (oświetlenie sceniczne, nagłośnienie);
okablowanie/ montaż / demontaż/ realizacja

21 000,00 zł

23%

25 830,00 zł

NAMIOT TENPAN XL

namiot 1 – masztowy typu "podwójnagwiazda" o wymiarach 12m*16,5m*6m wysokość; transport,
montaż/demontaż;

2 100,00 zł

23%

2 583,00 zł

ŁAWY / ŁAWKI

wyposażenie ława piwna (2,2m dł.) + 2 ławki; zestaw 50 zł/proponowana ilość 40 szt. (ilosć dowolna); + 400 zł
transport, montaż/demontaż

2 400,00 zł

23%

2 952,00 zł

STOLIK KOKTAJLOWY

stolik koktajlowy plastikowy o wym. 80cm*110cm z nakładką elastyczną komplet 50zł/proponowana ilość 30 szt.
+ 200 zł transport, montaż/demontaż

1 700,00 zł

23%

2 091,00 zł

TOALETY . UMYWALKI
WOLNOSTOJĄCE / TRANSPORT

wynajem na przenośnych toalet na imprezę; cena obejmuje serwis początkowy (ręczniki, napełnienie wodą
zbiorników, odświeżacze) i końcowy (opróżnienie pojemników, mycie kabin), montaż/ demontaż; cena za
wynajem 1 szt. TOI TOI VIP (z umywalką) 200 zł/szt.; sugerowana ilość min.12 szt. w tym jedna toaleta dla osób
niepełnosprawnych; Umywalka wolnostojąca posiadajaca dwa stanowiska do mycia rąk; wbudowany zbiornik
na czystą i brudną wodę; 200 zł/3 szt.; TRANSPORT / MONTAZ / DEMONTAŻ

4 000,00 zł

8%

4 320,00 zł

SERWIS SPRZĄTAJĄCY

zabezpieczenie serwisu sprzątającego podczas i po imprezie - godz. 12.00 - 24.00; roboczo godzina 30 zł/3
osoby/12 godz.

1 080,00 zł

23%

1 328,40 zł

KOSZE, WORKI NA ŚMIECI

kosze na śmieci na drucianym stojaku, 25 zł/12 szt; worki na śmieci rolka - 20 zł/16 rolek (rolka = 10 worków. o poj,
160 l)

620,00 zł

23%

762,60 zł

MEBLE - PUFA

pufa na podstawie z palety; 20 x 80 x 45H cm; materiał: drewno, ekoskóra lub welur; kolor poduchy: ekoskóra:
biały; welur: czerwony, niebieski, szary, grafit, fiolet, fuksja, zielony; kolor podstawy: biały; 1 szt./140
zł/sugerowana ilosć 60 szt + 400 zł transport

8 800,00 zł

23%

10 824,00 zł

MEBLE - STÓŁ

efektowany i utrzymany w klimacie całego pikniku stolik z europalety (kolor: biały/czarny); wymiary 120 x 80 x
29H cm; koszt modułu 75 zł./20 szt. + 400 zł transport

1 900,00 zł

23%

2 337,00 zł

NAMIOTY CATERINGOWE

namioty do strefy cateringowej ; wymiarach 3mx6m; sugerowane 6 sztuk x 400 zł

2 400,00 zł

23%

2 952,00 zł

4 000,00 zł

23%

4 920,00 zł

23%

146 370,00 zł

KOORDYNACJA

50 000,00 zł
OGÓŁEM

119 000,00 zł

