
Īsā programma (1 sniegbaltīte)  
~40min + dāvanu izdalīšana un fotografēšanās (kopā 1h) 

• Kopīgu Ziemassvētku dziesmiņu skandināšana; 

• Ziemīgas un skanīgas rotaļas; 

• Dāvaniņu pasniegšana un fotografēšanās. 

Cena 50€ Līdz 20 bērni 

 Darbīgā programma (2 sniegbaltītes)  
~1,5h + dāvanu izdalīšana un fotografēšanās (kopā 2h) 

• Kopīgu Ziemassvētku dziesmiņu skandināšana; 

• Ziemīgas un skanīgas rotaļas; 

• Katram bērnam īpaši izlocīts baloniņš; 

• Radošā darbnīciņa – Ziemassvētku rotājumu darināšana; 

• Dāvaniņu pasniegšana un fotografēšanās. 

Cena 160€  ~40-50 bērni (cena atkarīga no bērnu sk.) 

 

 

 ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMA  
PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS! 

Īpaši bērniem Ziemassvētki ir brīnumiem bagāti un ļoti gaidīti svētki. Arī mums šis laimes 
mirdzums bērnu acīs ir īpaši svarīgs. Mūsu misija ir padarīt bērnam šos svētkus viskrāšņākos, kā 
arī iespaidiem un pārsteigumiem bagātus. 

Bērnu centra BAMBINO jautrie animātori sniegbaltītes un visīstākais Ziemassvētku vecītis 
ieradīsies pie Jums ar pilnu maisu pārsteigumiem. Mums ir īpaši izstrādātas Ziemassvētku 
pasākuma programmas, kur variet izvēlēties vispiemērotāko tieši Jūsu pasākumam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pakalpojumus nodrošina: SIA „Bambino atrakcijas” Bērnu centrs BAMBINO, 

Peldu iela 4, Jelgava. www.bambinoatrakcijas.lv +371 299 48 109 
Reģ.nr. 43603069542 

 

Īpašā programma (1 sniegbaltīte + Ziemassvētku vecītis)  
~1h + dāvanu izdalīšana un fotografēšanās (kopā 1,5h) 

• Kopīgu Ziemassvētku dziesmiņu skandināšana; 

• Ziemīgas un skanīgas rotaļas; 

• Radošā darbnīciņa – Ziemassvētku rotājumu darināšana; 

• Īpaša Ziemassvētku vecīša sagaidīšana programmas nobeigumā; 

• Ziemassvētku vecītis pasniedz dāvaniņas un fotografēšanās. 

Cena 120€ ~ 20-30 bērni (cena atkarīga no bērnu sk.) 

Īpaši plašā programma (Sniegbaltīte +Rūķis + Ziemassvētku vecītis)  
~2h + dāvanu izdalīšana un fotografēšanās (kopā 2,5h) 

• Teātris “Balle sniega karalienes pilī” (tiek iesaistīti arī bērni dažādās aktivitātēs) 

• Kopīgu Ziemassvētku dziesmiņu skandināšana; 

• Ziemīgas un skanīgas rotaļas; 

• Katram bērnam īpaši izlocīts baloniņš; 

• Radošā darbnīciņa – Ziemassvētku rotājumu vai piparkūku rotāšana; 

• Īpaša Ziemassvētku vecīša sagaidīšana programmas nobeigumā; 

• Ziemassvētku vecītis pasniedz dāvaniņas un fotografēšanās. 

Cena 250€ ~40-50 bērni (cena atkarīga no bērnu sk.) 

http://www.bambinoatrakcijas.lv/

