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Cenová nabídka animačních služeb 

Na základě naší předchozí komunikace si Vám dovolujeme předložit cenovou nabídku 

na poskytování animačních služeb pro následující období: 

Léto 2022 1. 7. 2022 – 28. 8. 2022 

Halloween 2022 26.10.2022 – 30.10.2022 

Animátoři/animátorky AnimationPoint 

Naši animátoři jsou profesionálové, kteří nabrali zkušenosti jako animátoři volného 

času v českých nebo zahraničních hotelových resortech. Spolupracujeme pouze 

s animátory, kteří prošli našimi rukama. V případě, že animátor ještě nepracoval 

v zahraničí, určitě se minimálně zúčastnil jednoho z námi pořádaných školení. 

Na základě těchto skutečností Vám dokážeme zajistit vysokou úroveň poskytovaných 

animačních služeb.  

Vyškolení pro účely animace ve Vašem hotelu 

Uvědomujeme si, že každý hotel má svá specifika, a právě proto se s našimi 

animátory před samotným výkonem práce setkáváme a seznámíme je s podrobným 

programem a Vašimi požadavky. Animátoři tak přijdou plně obeznámeni se svými 

povinnostmi, ale především připraveni zorganizovat pro klienty animační aktivity 

na nejvyšší možné úrovni. 

Supervising 

AnimationPoint zajistí spoluúčast, resp. dozor, a to formou úvodního zaškolení a 

návštěvy během období, kdy jsou vykonávané animační služby. 

  



Cena za naše služby 

Léto 2022  108 500 Kč + DPH 

Halloween 2022 21 000 Kč + DPH 

V této ceně je zahrnuto následující: 

- 2 animátoři / animátorky v termínu od 1.7.2022 do 28.8.2022 resp. 

od 26.10.2022 do 31.10.2022 

- Vytvoření animačního programu na každý den 

- Příprava grafických podkladů k animačním programům 

- Vyškolení animátorů pro účely zabezpečení animačních služeb v Hotelu 

Aquapark Špindl 

- Jednotné oblečení pro animátory (animační triko a mikina s logem 

AnimationPoint, jmenovka s logem AnimationPoint a hotelu) 

- Nejvíce oblíbený materiál k animacím po celou dobu spolupráce (balonky, 

modelovací balonky, facepainting) 

S čím je ještě potřebné počítat 

- Náklady na zabezpečení materiálů k animačním aktivitám (kancelářské 

pomůcky, materiál potřebný k vyrábění, reproduktor, sportovní vybavení apod. 

– v případě zájmu dokážeme vše zabezpečit) 

- Zabezpečení ubytování a stravování pro animátory 

Další informace 

Společnost AnimationPoint job & event s.r.o. se sídlem v Praze je 

plátcem DPH. 

Těšíme se na spolupráci 

Pevně věříme, že Vás naše nabídka zaujala a že námi poskytnuté animační 

služby budou pro Hotel Aquapark Špindl velkým přínosem. V případě 

nejasností nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. 


