
Petreceri pentru prichindei
inca din momentul in care aparem pe lume gasim fel de fel de metode de a sarbatori cate ceva. Daca la
maturitate ne multumim cu un gratar in curte sau la iarba verde, cu o iesire in oras cu prietenii in seara
aniversarii, cand suntem mici altii se gandesc la noi, incercand sa ne rasfete cat mai bine, pentru a simti
varsta minunata a copilariei.
  
  Daca in urma cu 20 de ani ziua de nastere a unui copil se serba simplu, acasa, cu sirop cu sifon, cu
mezeluri, chiftele, salata de boeuf, vinete, prajituri si tort facute de mama sau de bunica, in ziua de azi
conceptul de "chef" s-a schimbat, pentru ca un film de desene animate urmarit la video cum se intampla
pe vremuri este deja perimat. Astazi copiii se distreaza la carnavaluri organizate numai si numai pentru
ei, se deseneaza pe fata, danseaza si isi compara toaletele, sarbatorita sau sarbatoritul devenind
personajele centrale ale "gastii" de copii, multi dintre ei prieteni de la gradinita sau vecini. Mai mult
decat atat, astazi exista firme care incearca sa le ofere celor mici momente cat mai speciale, in locatii
create numai si numai pentru prichindei. 
  
  Cu micutii la party
  
  Desi este un concept relativ nou, petrecerea organizata pentru copii a prins tot mai mult teren in
preferintele sibienilor, care in momentul in care doresc sa le ofere un cadou special micutilor lor, nu se
mai gandesc la bani si se dau peste cap pentru a-si face copiii fericiti. Aici intervin organizatorii de
petreceri private pentru prichindei, care fie le ofera consultanta parintilor pentru organizarea unui "party"
cat mai reusit, fie aranjeaza totul de la cap la coada, in functie de preferinte, punand la dispozitia
sarbatoritilor o locatie speciala dotata cu de toate, de la jucarii si personal specializat, pana la saltele
gonflabile pentru topaiala.
  
  Petrecere dupa buget
  
  Cand vine vorba organizarii unei petreceri pentru copilul nostru, cel mai important aspect este bugetul.
Asadar, in functie de banii de care dispunem, le putem oferi copiilor pictura pe fata, jocuri, concursuri,
karaoke, dans, pretul variind in functie de optiuni si de numarul micutilor implicati. Pe langa jocurile
menite a le capta atentia si a le mentine buna dispozitie, copiii se mai pot distra impreuna cu un personaj
de poveste, cu clovni sau printese, unele dintre personaje fiind chiar actori cunoscuti, daca bugetul
permite acest lucru. Pe de alta parte, firmele specializate pe acest soi de servicii din Sibiu le ofera si
consultanta parintilor nehotarati, pe care ii ajuta sa realizeze o petrecere cat mai reusita cu costuri cat mai
bune.
  
  intre 4 si 9 ani
  
  Daca aruncam o privire de ansamblu, marii amatori de astfel de distractii cu prietenii sunt copiii cu
varste cuprinse intre 4 si 9 ani, dupa cum a spus reprezentanta unei firme specializate pe astfel de servicii
din Sibiu. La aceste evenimente prichindeii pot deveni pentru cateva ore, cat dureaza petrecerea,
personaje de basm, supereroi de benzi desenate, printese, zane sau gaze, prin pictura pe fata. Acest
interval de varsta este ideal pentru organizarea petrecerilor pentru micuti, mai spun specialistii, pentru ca
cei mici pot participa activ la distractie, impreuna cu prietenii lor de aceeasi varsta. Cu toate acestea, la
organizatorii de astfel de evenimente au apelat si parintii care au copii mai mici, petrecerile fiind la fel de
reusite, in ciuda varstei fragede a micutilor.
  
  Bucurie pentru copii si parinti
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  Criza pe care o traim cu totii a afectat si dorinta de distractie a copiilor, sau a parintilor lor, pentru ca
sibienii nu se mai inghesuie la organizat petreceri pentru cei mici asa cum o faceau inainte de criza. Cu
toate acestea, chiar daca numarul elementelor care construiesc un party pentru copii s-a mai diminuat,
parintii nu au renuntat de tot la incercarea de a aduce bucuria in ochii copiilor lor si fac eforturi pentru a
le oferi aniversari cat mai reusite, in locatii speciale, eventual organizate de profesionisti.
  
  Cu criza sau fara criza, copiii sunt punctul central al unei familii, micile lor minuni, fapt pentru care de
cele mai multe ori nicio cheltuiala nu este prea mare si niciun efort nu este precupetit de parinti pentru a
aduce lumina unui zambet cu dintisori strambi, pe fete micute.

Cuvinte cheie: consultanta  concurs  ziua  cadou  pictura  jucarii  cursuri  video  petrecere  evenimente
jocuri  sibienii

Pagina 2 / 2
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