Prezentácia spoločnosti iMove s.r.o.

Event

Spoločnosť iMove sa zaoberá všestranným rozvojom motoriky detí a testovaním
motorických zručností. V priebehu 1 roka prebehne systémom viac ako 1000 detí,
ktoré sú všestranne pripravované na vykonávanie akéhokoľvek športu. Cieľom je dať
deťom priestor nato, aby objavili sami svoj talent. Jedným z hlavných princípov je
radosť z pohybu a vedecké zázemie.

Odborným garantom programu je celosvetová športová inštitúcia Excercise is medicne a odborníci z Masarykovej Univerzity. Viac na www.imove.sk

o firme

sluzby

Spoločnosť iMove ponúka zabezpečenie športového zázemia pri rôznych
eventoch, firemných, mestských projektoch, či iných podujatiach ako sú
tábory, kempy, rozprávkové pochody, školské výlety atď. K dispozícii sú rôzne
variácie, ktoré prispôsobujeme požiadavkám a pripravíme ich na kľúč.

variant A

iMove aktivity - testovanie a vyhodnocovanie motorických zručností. Deti s pomocou vyškolených lektorov plnia rôzne
úlohy a to vždy zábavnou formou. Dieťa prechádza piatimi stanoviskami a popritom zbiera na každom body. Po
absolvovaní všetkých stanovísk dostane dieťa score kartu, kde bude skóre prerátané na jednotlivý vek. Dieťa dostane
score kartu s nálepkami a vyhodnotenou úrovňou zručností dieťaťa.
Variant A je vhodný na mestské, ci súkromné udalosti, kde je velký pocet detí.

Obsah balíčka:
• 4 vyškolení lektori
• Kompletná diagnostická výbava
• Vyhodnotenie Score karta - nálepky
• Maskot

koncept
diagnostiky

Cena podujatia:
1 deň - 1300€ (s dph)
Doplnkové náklady - doprava:
kalkulovaná na základe vzdialenosti
Kontakt:
Mgr. Adam Truhlář / 0904 106 676 / info@imove.sk

variant B

Tento koncept zabezpečuje voľné hry a aktivity. Kombinácia rôznych individuálnych a kolektívnych
súťaží s programom pre deti. S deťmi sa pracuje počas dňa v rôznych časových etapách. Vhodné pre
podujatia, kde je vopred určený a nemenný počet detí. Podujatie je vždy robené na kľúč
objednávateľa.
Variant B je vhodný na tábory, výlety, pochody, firemné akcie.

Podujatie je kalkulované na základe požiadaviek.

koncept
free & fun

variant C

Keďže úzko spolupracujeme s produkčnou firmou M.I.C zaisťujeme kompletnú detskú zónu na
rôznych eventoch, mestských či firemných podujatiach. Na výber je viacero tematických možností,
napríklad - western, disney show, transformer, detská olympiáda, 5K inflatable.
Portfólio mozností, je naozaj velké, preto sa cenová kalkulácia odvíja od
poziadaviek zadávatela. Po uzavretí spolupráce celú zónu pripravíme na klúc.

viac na www.m-i-c.events

Grafické znázornenie jedného z možných variantov detskej zóny.
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Pódium
Trampolíny
Lezecká stena
Gladiátor
Šmyklavka
Skákací hrad
iMove
Šliapacie autá
Skimboarding
Prestrešené sedenie

NOVINKA 2017
5K INFLATABLE OBSTACLES FUN je beh cez nafukovaciu
prekázkovú dráhu, pricom pri jej zdolávaní je kladený
dôraz na pohyb formou zábavy, nie na rýchlost.
5K INFLATABLE OBSTACLES FUN je pre účastníkov od 7 rokov. Každé podujatie je v danom
dni rozdelené do viacerých časových pásiem. Každé pásmo sa následne ešte delí pre konkrétne skupiny,
ako deti, rodiny, skupiny, dospelí nad 18 rokov.
Hlavným cieľom 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN je rozhýbať ľudí všetkých vekových
kategórií, priviesť ich k aktívnemu pohybu a ponúknuť im neopakovateľný zážitok!
Toto podujatie je o zábave a pohybe a zdravom životnom štýle.

5K INFLATABLE

Viac na

www.5kinflatablefun.sk

V prípade záujmu vám zašleme prezentáciu s viacerými informáciami k tomuto podujatiu.
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