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Pierwsza impreza, na której się
pojawili to była impreza charyta-
tywna w Nietążkowie, gdzie zbie-
rano pieniążki dla chłopaka, który
w wyniku wypadku złamał kręgo-
słup. Potem była impreza mikołaj-
kowa w jednostce wojskowej w
Lesznie - dla dzieci z rodzin woj-
skowych, mikołajki w Czerwieńsku
za Zieloną Górą, baliki karnawa-
łowe. 

Dla Michaliny była to pierwsza
praca. Pojawiła się szansa na wy-
korzystanie środków zewnętrz-
nych. Zarejestrowali więc
Michalinę w Urzędzie Pracy i sko-
rzystali z proponowanych przez tę
instytucję szkoleń. Następnie napi-
sali biznesplan, który został pozy-
tywnie oceniony. Na otwarcie
działalności otrzymali 16 tysięcy zł,
za to kupili potrzebne sprzęty -
dmuchane zamki, dużą zjeżdżal-
nię "pirat", mały zamek "smocza
przygoda", samochodziki na aku-
mulatory i agregat prądotwórczy. Z
czasem dokupili jeszcze trampo-
linę eurobangee, chustę anima-
cyjną, tor przeszkód, sprzęt
sportowy do rywalizacji, sprzęt po-
trzebny do nadmuchiwania balo-
nów na hel. Oboje ukończyli też
kursy animatorów, nauczyli się mo-
delować balony. Rozszerzyli swoją
ofertę i wyszli do klientów.

Tymczasem przyszła wiosna,
po niej lato i rozpoczął się "sezon
ogórkowy". 

- Praktycznie w każdej wsi or-
ganizowany jest dzień dziecka.
Wielu sołtysów i rad sołeckich ko-
rzysta z naszej oferty - mówi Mi-
chalina Tumko. - Byliśmy już w
Witosławiu, Osiecznej, Ziemni-
cach, Drzeczkowie, Kąkolewie,
Trzebani, Świerczynie, jedziemy
też do Grodziska.

To tyle, jeśli chodzi o gminę
Osieczna, a przecież firma działa
też na dalszych obszarach, wy-
chodząc nawet poza granice po-
wiatu.

- Bardzo często zapraszani jes-
teśmy na rodzinne uroczystości z
okazji przystąpienia dziecka do
Pierwszej Komunii Świętej. Roz-
stawiamy wtedy "dmuchańce", ale
przede wszystkim zabawiamy
dzieci - organizujemy im konkursy,
zabawy - mówi Krzysztof Tumko.
- Podobnie jest w czasie wesel.
Dorośli się bawią, a my zapew-
niamy opiekę i organizację czasu
dzieciom.

Jeżdżą też na różnego rodzaju
festyny, dni miast, dożynki, nawet
urodziny. Malują dzieciom buzie,
modelują balony i robią pokaz ba-
niek mydlanych. Przy atrakcjach
firmy Tumko Team ustawiają się
kolejki. Zainteresowanie jest na-
prawdę duże.

- Niektórzy rezerwują już ter-
miny na 2017 rok - mówi M.
Tumko.

Podczas imprez plenerowych
najważniejsza jest pogoda. Kiedy
jest ciepło i świeci słońce, to już
jest sukces. A kiedy impreza jest
zaplanowana i pada deszcz, albo
zimą, to też jest alternatywa. Roz-
stawiają bowiem sprzęty na salach
wiejskich, halach sportowych.

Firma Tumko Team oferuje też
wypożyczanie sprzętu.

Sposób zapłaty za usługi jest
dwojaki - albo firmie płaci organi-
zator i wtedy dzieci korzystają z at-
rakcji nieodpłatnie, albo
organizator udostępnia tylko plac,
a przybyli na imprezę płacą za sie-
bie. Wszystko zależy od potrzeb i
ustaleń. Ceny też są uzależnione
od kilku czynników.

- Cena uzależniona jest od tego
jakie atrakcje proponujemy. Za-
wsze obniżamy trochę stawkę,
jeśli mamy zapewnioną pomoc
przy rozstawieniu sprzętów - mówi
K. Tumko. 

A trochę czasu to zajmuje.

Trzeba rozeznać się w terenie, po-
rozkładać podkłady zabezpiecza-
jące, aby "dmuchańce" się nie
przecierały i nie brudziły.

- W zależności od tego co roz-
stawiamy przygotowanie do im-
prezy zajmuje nam od 25 minut do
1.5 godziny - mówi M. Tumko. -
Zdarza się że jesteśmy w kilku
miejscach równocześnie, ja w jed-
nej miejscowości, Krzysiek w innej,
a w jeszcze innej pracownicy.

Niedawno udało im się pobić
swój własny rekord i "obsłużyć"
siedem imprez w ciągu jednego
weekendu.

- W piątek wieczorem wróci-
liśmy do domu i czekało na nas
100 balonów do nadmuchania, w
sobotę pojechaliśmy na kolejne fe-
styny, a jak wróciliśmy, to znów
czekało w domu kolejne 100 balo-

nów. - opowiada K. Tumko.
W miarę potrzeb zatrudniają na

umowy - zlecenia kilka osób. Są
osoby, które specjalizują się w ma-
lowaniu twarzy, modelowaniu ba-
lonów, trzeba też organizować
zabawy dzieciom i pilnować “dmu-
chańców”. Jedna, czy dwie osoby
nie są w stanie wszystkiego zrobić.
Praca nie kończy się z zakończe-
niem imprezy. Sprzęty trzeba znów
zwinąć i odtransportować. Trzeba
sprawdzić czy nie są uszkodzone,
dbać o zachowanie czystości.
Wszystko musi być czyste i bez-
pieczne, z tego korzystają bowiem
najmłodsi.

A w działalności tej firmy naj-
ważniejsza jest radość i zadowole-
nie dzieci. 

ALDONA NYCZAK 

Wydawać by się mogło, że firma, która oferuje miejsca zabaw dla dzieci i pojawia się na fe-
stynach działa sezonowo. Nic bardziej mylnego. Michalina i Krzysztof Tumko z Ziemnic firmę
Tumko Team otworzyli w listopadzie ubiegłego roku i właściwie od razu zaczęli pracować.

Firma dla dzieci


