


Nasza agencja eventowa zajmuje się  
organizacją imprez zarówno dla dzieci jak i doro-

słych. Spotkania z klaunami nie są tylko zestawem za-
baw, ale całym programem – spektaklem, na którym Kulek  

i Kulka wyruszają z dziećmi w przygodę pełną niespodzia-
nek i niesamowitych zwrotów akcji. Bawią się nie tylko dzieci, 
ale i dorośli, śmiejąc się na przedstawieniach i biorąc udział 
w zabawach, które celowo są tak dobierane, by stwarzać moż-
liwość budowania więzi między dziećmi i ich opiekunami. 

Jesteśmy pomysłodawcami i realizatorami „Festiwalu Uśmie-
chu”, który po raz pierwszy odbył się w Koszalinie w lipcu 2013 
roku pod patronatem Prezydenta Miasta i obecnie wpisany jest  
w coroczny kalendarz imprez miasta. Inny obszar naszej dzia-

łalności to kabaret dla dzieci i teatr uliczny.

Poznaj Kulki!
Kulek - pełen humoru i zdolności aktorskich potrafi zaczarować każde dziec-

ko i osobę dorosłą. Każdego wprowadza w dobry humor i sprawia, że bez opo-
rów włącza się w zabawę, bez względu na wiek i temperament.

Kulka - kocha dzieci i nie tylko uważa je za przyjaciół, ale z całą powa-
gą tak właśnie traktuje. Zauważa każde dziecko i sprawia, że czu-

je się ono ważne i wyjątkowe. Swoją osobowością ogarnia 
całą przestrzeń i nikt nie jest w stanie przejść obok 

niej obojętnie. Uśmiech to jej wizytówka.

Katarzyna i Krzysztof Kaczor

Klauni Kulki

Jeśli pragniesz przeżyć coś bajkowego nie wahaj się 
zaprosić Kulka i Kulkę – Klaunów, którzy zorganizują 
Tobie i Twoim bliskim niezapomniany festiwal radości.



Klauni Kulki – jesteśmy parą przezabawnych klaunów Kulka i Kulek, 
którzy poprzez interaktywną zabawę, klaunowe gagi, prześmieszne żarty do-
prowadzą każdego do pęknięcia ze śmiechu.

Zobacz jak możemy się razem bawić:
 eventy firmowe
 festyny, dożynki, pikniki
 Dni Dziecka
 imprezy karnawałowe
 eventy w galeriach handlowych
 imprezy z Mikołajem
 imprezy rodzinne: urodziny, komunie, wesela
 inauguracje, zakończenie przedszkola

Programy zabaw z Kulkami: 
 Tańczący kurczak Andrzej
 Kulek i jego cukierki
 Balony na koniec
 Motylem być - marzenia Kulka

 Dostawca dobrej zabawy - Kulek na motorze 

Inne zabawy tematyczne:
 Piraci i zaginiony skarb
 DinoParty
 Elfy Świętego Mikołaja
 Bal u Królowej Śniegu

Oferta dodatkowa (uzupełniająca program):
 zamki dmuchane
 klockolandia
 gry wielkogabarytowe
 zabawy sportowe na wesoło (bitwa wodna, skaczące gąsienice, 
     potrójne gacie i wiele innych)

Atrakcje dodatkowe:
 Malowanie twarzy
 Brokatowe tatuaże
 Pokazy olbrzymich baniek mydlanych (również zamykanie dzieci w bańce)
 Balonikowe zwierzaki



Klauni Kulki
Katarzyna i Krzysztof Kaczor
ul. Północna 25, 75-900 Koszalin
+48 94 345 82 65
+48 513 332 961
+48 514 980 401
kulki@klaunikulki.pl

www.klaunikulki.pl

Zaufali nam
 PGE
 PGNiG
 Urząd Miasta Kołobrzeg
 Urząd Miasta Koszalin
 CK 105
 Havet Hotel
 Arka Medical SPA
 Centrum Kultury 

Miasta i Gminy Sianów
 Polanowski Ośrodek 

Kultury i Sportu
 MPS Koszalin
 Centrum Kultury i Sztu-

ki w Kaliszu Pomorskim
 Ośrodek Kultury 

w Drawsku Pomorskim
 Holiday Camping Łazy
 Okręgowa Rada Adwo-

kacka  w Koszalinie
 Ikar Plaza Kołobrzeg
 NIWA Kołobrzeg
 EI INWEST

 Centrum Kultury 
i Spotkań Europejskich 
w Białogardzie

 Szpital w Koszalinie
 Szpital w Wejcherowie
 Miejsko - Gminny Ośro-

dek Kultury w Miastku
 Centrum Kultury 

w Mielnie
 Eko Wodrol
 Miasto Rogoźno
 Regionalne 

Wodociągi i Kanalizacja 
w Białogardzie

 Fundacja For Life
 Akant Koszalin
 Jarmarki Smaki 

Regionów
 ZORD Koszalin
 MOSiK Dziwnów
 Rotary Club Koszalin
 Galeria Emka Koszalin

Poznaj opinie naszych Klientów
(...) Klauni Kulki to przede wszystkim profesjonalizm na najwyższym poziomie, fanta-
styczne podejście do dzieci i rodziców, radość, uśmiech i zabawa. (...) Każda impreza, 
spotkanie czy też zabawa z Klaunami Kulkami to fantastycznie spędzony czas. 

Dyrektor Andrzej Kondaszewski, Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Kulki w TV
W 2018 roku byliśmy 

gośćmi programu  
Dzień Dobry TVN.

Kulek i Kulka to śmieszna dwójka
Uczą i bawią, tańczą i skaczą
Dzieci z tęsknoty za nimi płaczą
Nasza Kulko ukochana - baw się z nami dziś do rana!

wierszyk naszego 5-letniego sympatyka ;)

„...Klauni Kulki z nimi zwykły ręcznik staje się kurczakiem!!! 
Kulka – ciepła, serdeczna zawsze ma uśmiech dla każdego spotkanego dziecka, przy niej 
dzieci otwierają się na radość, aktywnie uczestnicząc w imprezach.
Kulek – jego aktorska nieporadność zachęci największego nieśmiałka do dołączenia do 
ekscytującej zabawy. Potrafi za pomocą swojego niezwykłego telefonu, wykonanego  
z buta, rozdzwonić wszystkie złącza nerwowe odpowiedzialne za uśmiech i zabawę... 
Dziękujemy, że jesteście!!!” 

Piotr Umański, Prezes Zarządu EI Invest Sp. z o.o.

„Dziękujemy, że jesteście z nami :-) szczerze uśmiechnięci i entuzjastycznie przyjmowa-
ni przez naszych podopiecznych i nie jest ważne, czy dzieci jest 20-ka czy 200-ka, w ma-

łej salce czy na dużej, plenerowej imprezie” - 

Klub Bałtyk KSM Na Skarpie


