


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować ofertę organizacji pikniku naukowego z okazji 20-lecia

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pikniki tematyczne są naszą specjalnością, realizujemy

ich kilkadziesiąt rocznie w całej Polsce. Piknik naukowy stanowi połączenie dobrej zabawy oraz

edukacji, która z pewnością zainteresuje wszystkich Uczestników.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół MruCon Group



12:00 – Rozpoczęcie Wydarzenia

12:30 – Turniej – Mega Piłkarzyki

13:15 – Zumba

13:30 – Pokaz Show and Fun

14:00 – Oficjalne przemówienia

14:30 – Konkurs – Tor XXL

15:30 – Pokaz Show and Fun

15:15 – Zumba

16:30 – Konkurs – Bouncing Balls

17:30 – Pokaz Show and Fun

18:00 – Zumba

18:15 – Pokaz iluzji

19:00 – Koncert zespołu Audiofeels

20:00 – Zakończenie Wydarzenia

Harmonogram



Recepcja to pierwsze miejsce, z którym spotyka

się Uczestnik wchodząc na wydarzenie i kształtuje swoją opinię.

Dlatego rejestracja musi przechodzić sprawnie. Proponujemy

Państwu 4 ,,korytarze”, które będą obsługiwane przez 8 hostessy.

Stworzyliśmy system recepcyjny oparty na naszym doświadczeniu,

dlatego mamy pewność, że wszystko przebiegnie w oka

mgnieniu. Korytarze zbudowane będą z metalowych bramek

eventowych, które wykorzystywane są przy każdej większej

imprezie. Dzięki nim możemy zapanować nad tłumem

i wyznaczyć im drogę do recepcji.

Dla usprawnienia tego systemu, każde stoisko recepcji będzie oznaczone literami alfabetu, informujące Gości o tym,

do jakiej bramki mają się udać. Litery oznaczają pierwszą literę nazwiska. Hostessy odznaczą Uczestnika na liście.

System wejścia



System wejścia

Pracownicy recepcji poinformują Gości o szczegółach imprezy oraz

założą papierowe opaski identyfikujące Uczestników imprezy.

Dzięki temu Goście bez problemu będą mogli powrócić na miejsce

wydarzenia gdyby zechcieli wyjść poza jego teren.

Na opaskach dla dzieci znajdzie się specjalne pole, w którym rodzice

będą mogli napisać numer do siebie.



Każdy z Uczestników otrzyma kupon na pieczątki, które zdobywać będzie za udział

w poszczególnych atrakcjach. Goście będą mieli możliwość zebrania minimum

6 pieczątek. Kupony są świetnym rozwiązaniem by zachęcić najmłodszych do

uczestnictwa w warsztatach i zabawach.

Kupony



Konferansjer

,,Dobry konferansjer jest jak biustonosz. 

Z pozoru niepotrzebny, ale podtrzymuje całość.”

Spotkanie poprowadzi doświadczony konferansjer. Współpracujemy z nim od początku

naszej działalności. Prowadził różnego rodzaju imprezy i z pewnością można powiedzieć,

że jest niezastąpiony. Jego błyskotliwość, inteligencja oraz optymizm nadają

wydarzeniom specjalnej aury. Natomiast ciekawa intonacja głosu zapewnia skupienie

wszystkich Uczestników.



Catering



✓ Zadaszone stanowiska grillowe,

✓ pełne wyposażenie gastronomiczne (bufety z ekspozycją dań

i napojów),

✓ obsługa kelnerska i kuchmistrzowska,

✓ naczynia jednorazowe,

✓ bieżące sprzątanie.

Catering - aranżacja



✓ Zadaszone miejsca siedzące o łącznej

powierzchni 500 m2

✓ 188 kompletów ław piwnych z miejscami

dla 8 osób każda.

Catering – hala cateringowa



Propozycja dań (założenie 3 porcje na osobę/porcja 100g):

✓ Stek z karkówki w marynacie ziołowo-paprykowej,

✓ Filet z kurczęcia w marynacie miodowo-musztardowej,

✓ Szaszłyk drobiowy z cebulą, papryką,

✓ Kiełbasa grillowa (wysokogatunkowa; różne rodzaje),

✓ Ser camembert,

✓ Szaszłyk wegetariański (pieczarki, cebula, papryka, bakłażan, cukinia).

Menu grillowe dla dorosłych



Dodatki (4 porcje na osobę): 

✓ Pieczone ziemniaki z rozmarynem na dużej patelni, 

✓ Pajdy chleba ze smalcem, 

✓ Ogórki kiszone w beczce, 

✓ Sos: tzatziki, barbecue, czosnkowy, chrzan, musztarda, ketchup i wiele innych, 

✓ Bułki pszenne i z ziarnami, chleb. 

Dodatki do dań grillowych



Propozycja dań (dzieci 0-3): 

✓ Naleśniki na słodko z musem jabłkowym, 

✓ Mus truskawkowo – bananowy.

Propozycja dań (dzieci 4-9 i 10-16, 3 porcje na dziecko/ porcja 70g): 

✓ Mini hamburgery wołowe z warzywami, 

✓ Mini pizza (margherita/z szynką/z salami), 

✓ Kiełbaska z grilla, 

✓ Nuggetsy drobiowe. 

Stanowisko z bufetem dziecięcym będzie oznaczone kolorowymi dodatkami.

Menu dla dzieci



Dodatki (3 porcje na dziecko): 

✓ Frytki, Bułki pszenne i z ziarnami, chleb, 

✓ Sosy: Ketchup, musztarda, 

✓ Surówka warzywna, 

✓ Niegazowany napój owocowy (min. 250 ml) – 1szt/dziecko, 

✓ Woda smakowa (min. 250 ml) – 1szt/dziecko, 

✓ Sałatka owocowa (min. 150g). 

Stanowisko z bufetem dziecięcym będzie oznaczone kolorowymi dodatkami

Menu dla dzieci



Kącik słodkości (bez limitu dla dzieci): 

✓ Wata cukrowa – 2 stanowiska, 

✓ Lody włoskie.

Menu dla dzieci



NAPOJE:

✓ Woda niegazowana – bez limitu,

BAR KAWOWY:

✓ Bar kawowy (kawa, herbata, śmietanka, cytryna, cukier) - bez limitu.

Napoje



Atrakcje



Wierzymy, że każdy człowiek – od bawiącego się autami 3-latka po

poważnego biznesmena lubi być naocznym Uczestnikiem

fascynujących eksperymentów. Z tego też względu centralne

stanowisko pokazowe jest tak zorganizowane, aby zapewnić radość

z obserwowanych doświadczeń.

Podczas Wydarzenia zaprezentujemy wystrzałowe reakcje,

spróbujemy wywołać za dnia ducha (zwanego dla tych, którzy się

zmór boją – dżinem). Odważni będą mogli również przejść

prawdziwą próbę ognia!

✓ Wystrzałowe pokazy na scenie co 2 godziny

Show & Fun



Czym są te wszędobylskie (i często niewidzialne) cząsteczki?

Nasze rozważania okrasimy dużą porcją eksperymentów!

Będzie kolorowo (bo żyjemy na planecie pełnej barw), ale

i momentami zmrozimy krew w żyłach. Pokażemy efektywne

media chłodzące. Najmłodsi uczestnicy będą mogli odbyć

„spacer w chmurach”. Starsi będą mogli szybko schłodzić

napoje. Złapiemy w dłonie naprawdę zimne substancje

i zaprezentujemy mrożące krew w żyłach eksperymenty.

Spróbujemy zobaczyć, jak rozszerza się Wszechświat i czy

balony mogą zastąpić króliki w kapeluszu magika. Uczestnicy

będą mogli złapać w dłonie super-ciężkie bańki, zobaczyć jak

szybko stworzyć gaśnicę.

Mrożące krew w żyłach eksperymenty



Zapraszamy do udziału w pokazach z najbardziej wyjątkowymi reakcjami chemicznymi

inspirowanymi kinematografią i literaturą, gdzie Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak

tworzy się specjalne efekty na granicy magii i nauki.

Ten pokaz naprawdę rozgrzeje atmosferę!

W skład proponowanych atrakcji wchodzą następujące ogniste doświadczenia:

✓ „Ognisko Prometeusza” – reakcja, którą zna każdy komandos;

✓ „Znikające ognie” – czyli znikająca materia;

✓ „Dżin” – nie trzeba być Alladynem, aby uwolnić go z kolby;

✓ „Human torch” – utrzymaj ogień jak bohater filmu Fantastic Four;

✓ „Ognisty podmuch” – obrotowe ogniste mini tornado;

✓ „Różdżka czarodzieja” –rozpalanie ogniska z hukiem;

✓ „Smocze ognie” – ziejące zielonym ogniem odczynniki;

✓ „Żar pieniędzy” – sprawimy, że banknoty nie spalą się w ogniu.

Magia ognia – czyli ogniste eksperymenty



Podczas elektryzujących eksperymentów zaprosimy Państwa

na Arenę Piorunów, gdzie każdy będzie mógł wystylizować swoją

własną, unikalną fryzurę burzową i wytworzyć piorun.

Każdy z Uczestników będzie mógł także stać się żywym ogniwem

łańcucha przewodzącego prąd. To wspaniała przygoda dla dużych

i małych. Sprawdzimy w działaniu generator van de Graaffa, kule

plazmatyczne, maszynę̨ elektrostatyczną czy elektroskop. Wspólnie

wygenerujemy dużą dawkę pozytywnej energii i dobrego humoru!

Elektryzujące eksperymenty



Lubicie wodne eksperymenty? To stanowisko jest stworzone

właśnie dla Was! Podczas pokazów zapoznamy Uczestników

z prawem Archimedesa. Będziemy świadkami spektakularnego

zanurzania się i wypływania na powierzchnię nurka Kartezjusza.

Wspólnie przeprowadzimy eksperymenty w dużym akwarium

wypełnionym wodą.

Jak to możliwe, że niektóre puszki popularnych napojów pływają

po powierzchni, inne znajdują się po środku akwarium,

a ostatnie toną? I co wspólnego z tym wszystkim na związek

o tajemniczym wzorze C6H12O6?

Wytłumaczymy wreszcie na jakiej zasadzie działa termometr

Galileusza. A także dowiemy się jak zrobić tornado w butelce

i jak szybko wylać wodę z pojemnika o wąskiej szyjce.

Archimedes i przepływy, czyli Eureka – ja to wiem!



Myślisz, że o ciele człowieka wiesz wszystko? A czy wiesz: Jak długie są jelita? Ile litrów

płynu mieści żołądek? Co stanowi najdłuższy odcinek układu pokarmowego?

Ilu płatowe są płuca? Nie? Nic nie szkodzi! Zabierzemy Cię w pasjonująca podróż po

ludzkim ciele, sprawdzimy czy wiesz, gdzie znajdują się wszystkie narządy i jakie funkcje

pełnią.

Zaprosimy Was do quizu nt. ciała człowieka i nie tylko. Przypomnimy jak przebiega

resuscytacja krążeniowo-oddechowa i jak zachować się w przypadku

zagrożenia życia.

Humanarium, czyli tajemnice naszego ciała



Któż w dzieciństwie nie chciał być inżynierem? Możliwość tworzenia

i kreowania rzeczywistości jest tak kusząca. Najczęściej jednak mamy

coraz mniej czasu, aby chwycić za śrubokręt i wcielić w życie jakąś

szaloną wizję konstrukcyjną…

Na tych warsztatach nie będzie miejsca na takie wymówki. Klocki

smart_CREATION pozwalają na godziny twórczej pracy! Doskonale

przy tym bawią się zarówno dzieci, jak i dorośli. Uczestnicy biorą

udział w wyjątkowym treningu kreatywności, szlifując swoje

umiejętności techniczne i przede wszystkim doskonale się bawią!

Dodatkowo, chętnych można podzielić na grupy i zespoły, które

zamierzą się w pojedynku konstruktorów. Taka zabawa jest

wspaniałą formą współzawodnictwa oraz integracji.

A kluczowy moment następuje w chwili prezentacji konstrukcji

i wytypowania zwycięzców, których możemy nagrodzić.

Smart creation – czyli DIY na żywo



Nasze roboty pozwalają nie tylko na realizację waszych najbardziej

szalonych projektów inżynierskich. Dzięki nim robotyka to niezwykła

zabawa - zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Warsztaty z podstaw robotyki są idealnym polem do nauki podstaw

mechaniki, fizyki, elektroniki i myślenia projektowego. Ich siła opiera

się na naturalnej ludzkiej pasji do konstruowania wszelkiej maści

pojazdów, urządzeń budowli i wynalazków. Konstruowanie robotów,

ożywianie ich i nadawanie im indywidualnego charakteru, to zaś

radość sama w sobie.

Uczestników wydarzenia poprosimy, aby pomogli naszym

kosmoBOTOM wykonać dedykowane zadanie zależne od

charakteru wydarzenia, np. znaleźć planety, które znajdują się

w Układzie Słonecznym. W tym celu będą musieli zaprogramować

trasę ich poruszania się oraz miejsca, w których muszą wykonać

swoją misję, doskonale się przy tym bawiąc

i szlifując swoje umiejętności techniczne.

KosmoBOTY, czyli podróż po Galaktyce



Symulator rajdowy VR

W całym ciele czuć przeciążenia obecne przy

każdym zakręcie, przyspieszeniu i hamowaniu - tak

działa VR. Jednocześnie w goglach widzimy siebie

wewnątrz najdroższych i najszybszych samochodów

świata, co dla niejednej osoby jest spełnieniem

marzenia.



Okulary VR to gogle o specjalnej konstrukcji, które po założeniu dają

odczucie przeniesienia się do wirtualnego świata. Wirtualna

rzeczywistość rozgrzewa umysły graczy na całym świecie! Wszyscy

marzą o tym, aby nie oglądać gier na ekranie monitora lub

telewizora, a poczuć się zupełnie tak, jakby byli w samym centrum

wydarzeń! Podczas Pikniku Uczestnicy będą mieli okazję spróbować

swych sił w grach:

✓ Roller coaster,

✓ Skok na bungie,

✓ Spacer po desce na wysokości 160m,

✓ Lot w kosmos,

✓ Magiczna podróż,

✓ Gry zręcznościowe,

✓ Gry muzyczne – Beat Saber

Gogle VR



Koło fortuny rodem z teleturnieju! Podczas wydarzenia Uczestnicy będą mieli okazję

zakręcić naszym kołem fortuny, zawierającym pytania, rebusy, zagadki oraz zadania.

Koło fortuny to atrakcja łącząca zabawę z nauką.

✓ Możliwość personalizacji pytań (np. z wiedzy  o Uniwersytecie),

✓ Opieka doświadczonego animatora,

✓ Zabawa na scenie.

Koło Fortuny



Atrakcje piknikowe



Należy do najbardziej spektakularnych i efektownych

dmuchańców z serii ekstremalnych! Ponad 43 metrowa

platforma o szerokości od 3,5 do 4,5m składa się z 5 sektorów

połączonych ze sobą w jedną całość. Każdy dmuchany sektor

charakteryzuje się inną specyfiką przeszkód. Zadaniem

uczestnika zabawy na torze przeszkód XXL jest jego jak

najszybsze pokonanie. Nie jest to zadanie łatwe, ale tym

bardziej sprawia radość i satysfakcję. Zawodnicy walczą

przede wszystkim z czasem ale także z wynikami osiąganymi

przez kolegów i koleżanki.

Tor przeszkód XXL



Zabawa polegająca na tym, że zawodnik musi pokonać tor

przeskakując z jednej wielkiej kuli na drugą. Ale nie jest to łatwe

zadanie, ponieważ kule są miękkie, chyboczą się i uginają. Ciężko

jest utrzymać na nich równowagę. Zawodnik musi obrać

odpowiednią technikę, balansować ciałem, żeby udało mu się

dobrnąć do końca. W razie upadku z kuli ląduje się na miękkiej

poduszce. Podczas wydarzenia przeprowadzimy turniej, który

sprawdzi czas pokonywania kulistych przeszkód przez

Uczestników.

Bouncing balls



Uczestnicy gry zostają przypięci do rur, a ich zadaniem jest

rozegranie meczu piłki nożnej przy ograniczeniu ruchu. Każdy

z piłkarzy może poruszać się tylko wzdłuż rury. Na pikniku

rozegramy turniej, gdzie zawodnicy będą ze sobą rywalizować.

Mega piłkarzyki



Któż nie lubi zdobywać szczytów? Teraz jest okazja! Proponujemy ściankę wspinaczkową,

na którą i duzi i mali będą mogli się wspiąć i poczuć jak alpiniści. Uczestnicy zabawy

przed wejściem, zakładają specjalne alpinistyczne uprzęże. Uczestnicy wspinają się

w asekuracji Instruktorów, którzy są przypięci linami do uprzęży. Każda ze wspinających

się osób ma na sobie kask ochronny, dzięki czemu zachowane są wszelkie zasady

bezpieczeństwa.

✓ Ścianka wspinaczkowa z 2 stanowiskami!

Ścianka wspinaczkowa



Dynamiczna zabawa, która pozwoli Państwa pociechom wyżyć

się ruchowo: wspinać, pozjeżdżać i poskakać na bezpiecznym

dmuchanym sprzęcie, to nie lada gratka dla maluchów, jak

i starszych dzieci.

✓ Najwyższa zjeżdżalnia, wśród naszych dmuchańców –

długość slide’ów 9m!!!

✓ Dzieci będą mogły korzystać z atrakcji wielokrotnie, będą

wpuszczane w grupach (maksymalnie (10-osobowych)

po 5 minut.

✓ Wymiary zjeżdżalni 4m szerokości, 9m długości,

8m wysokości.

✓ Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa

CE.

Dmuchana zjeżdżalnia



Połączenie trzech kultowych zabaw na jednym dmuchańcu:

zjeżdżalnia, trampolina i ścianka wspinaczkowa. Atrakcja cieszy

się największą popularnością wśród naszych sprzętów. W nim

każdy znajdzie coś dla siebie! Urządzenie przewidziane dla

dzieci w wieku od 4 do 13 lat.

✓ Wymiary: długość 6 m; szerokość: 4 m; wysokość: 3,5m

Tor przeszkód – Rabbit Slajd



Atrakcja, która zachęci do zabawy wszystkie dzieci. Jej

przyciągający wygląd sprawia, że najmłodsi chętnie spędzą

w niej czas. Aktywność idealna dla dzieci w przedziale wieku 2 do

6 lat.

✓ Zabawa odbywać się będzie pod opieką doświadczonego

animatora.

✓ Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa

CE.

✓ Wymiary zamku 4m długości, 4m szerokości,

3m wysokości.

✓ Dzieci będą mogły korzystać z atrakcji wielokrotnie, będą

wpuszczane w grupach (maksymalnie 8-osobowych)

po 5 minut.

Zamek do skakania



Chmara maleńkich baniek szybujących w powietrzu i mieniących się kolorami tęczy

stanowi spektakularne widowisko. Pokaz olbrzymich baniek mydlanych rozpromieni

dziecięce buzie. Wielkie, kolorowe bańki zachwycają nie tylko tych małych

uczestników zabawy!

✓ Co godzinę warsztaty puszczania baniek mydlanych dla maluchów.

Bańki mydlane



Obowiązkowo wszystkim pociechom wręczymy balonowego

zwierzaka - wzór dowolny. Na wręczaniu się nie skończy, dzieci

same będą mogły nauczyć się modelować proste figury.

Balonowe warsztaty pod opieką animatorów to z pewnością

nie lada gratka dla maluchów!

Modelowanie balonów



Dzięki utalentowanym animatorom – artystom, Państwa pociechy przejdą metamorfozę

i zmienią się nie do poznania. Wymyślne motywy ozdobią ich zadowolone buzie

przeistaczając dzieciaki w egzotyczne zwierzaki, super-bohaterów i ulubione postaci

z bajek. Korzystamy z najwyższej jakości farb hipoalergicznych!

✓ 2 stanowiska

Malowanie buziek



W namiocie z animacjami będą grupą dzieci opiekowały się 2 doświadczone

animatorki. Zorganizują różne aktywności dla dzieci, m.in. zajęcia z chustą Klanzy.

Namiot wyposażymy w basenik z kulkami, tunele, mini zjeżdżalnię i wiele innych.

W strefie animacyjnej znajdą się również malowanki oraz miękkie, piankowe klocki.

Chusta KLANZY przypomina kolorowy spadochron. Ma kształt koła, na środku może

być mały otwór. Jest prostą, a zarazem intrygującą pomocą dydaktyczną.

Zabawa z chustą może przybierać różne formy, zawsze jednak dostarcza wielu

wrażeń Uczestnikom. Przykłady zabaw z chustą:

✓ Imiona,

✓ Kogo brakuje,

✓ Kurtyna,

✓ Wiele nas łączy,

✓ Kolorowe niebo,

✓ Morskie fale.

Namiot z animacjami



Zumba to inspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku.

Jest innowacyjnym systemem fitness, który przez świetną zabawę kształtuje sylwetkę,

dba o kondycję i wprawia w świetne samopoczucie. Kto powiedział, że zumba musi

być tylko dla kobiet? Nasza profesjonalna instruktorka pokaże Państwu, że przy zumbie

wszyscy mogą się bawić tak samo doskonale.

✓ 3 wejścia po 15 min.

Zumba



Tej zabawy chyba nie trzeba już nikomu przedstawiać.

W ostatnich latach drewniane klocki biją rekordy popularności

i grają nimi dzieci, rodziny oraz dorośli. Przenosimy grę w plener,

a klockom nadajemy dużego rozmiaru! Zasady bez zmian,

nadal należy precyzyjnie układać klocki, aby nie strącić

konstrukcji wieży!

Mega jenga



W strefie planszówek zapewnimy salon najlepszych gier planszowych!

Pod namiotem ustawimy regał z grami oraz małe kwadratowe stoliki do gry.

W asortymencie m.in.:

✓ Monopoly,

✓ Koleje,

✓ Szachy,

✓ Party Time,

✓ Warcaby,

✓ Chińczyk,

✓ Grzybobranie,

✓ UNO,

✓ Scrabble,

✓ Tabu.

Strefa planszówek



Bule to tradycyjna gra towarzyska z elementami

zręcznościowymi. Rozgrywka odbywa się na placu

o wystarczających wymiarach i polega na rzucaniu

z wytyczonego okręgu, stalowymi kulami ("bulami") w kierunku

małej drewnianej kulki nazywanej po francusku „cochonet”,

co znaczy "prosiaczek”.

Bule



Nie ma niczego cenniejszego niż zdrowie.

Wpływa to nie tylko na dobry stan kondycji

fizycznej, ale także harmonię naszego umysłu.

Pierwszym krokiem w działaniu jest przede

wszystkim zdrowe odżywianie. Dietetyk udzieli

wszelkich rad i odpowie na pytania związane

z racjonalnym żywieniem. Przy swoim stanowisku

będzie także podpowiadać jakie produkty

są zdrowe i pożywne oraz czego unikać.

Chętni otrzymają także możliwość zbadania

masy i składu ciała.

Porady dietetyka



Część oficjalna

Pozostałe



Gwiazda wieczoru

Audiofeels to grupa wykonująca muzykę w stylu Vocal

Play. Jest to nowatorskie podejście do śpiewania, które

polega na imitacji instrumentów, poprzez maksymalne

wykorzystanie możliwości ludzkiego głosu. Kariera

AudioFeels rozpoczęła się w rodzinnym mieście członków

zespołu, w Poznaniu, szybko jednak zdobyli uznanie wśród

kilkumilionowej publiczności występując na scenie

popularnego programu „Mam talent”, gdzie dotarli do

finału i zdobyli trzecie miejsce.

✓ Koncert 60 min,

✓ Technika sceniczna zgodna z riderami technicznymi

zespołu.



Pokaz iluzji

Show skomponowane z wyselekcjonowanych efektów, które budzą całe spektrum

silnych emocji. Pokaz zawiera w sobie wizualne efekty prestidigitatorskie, momenty

komediowe oraz prezentacje psychologicznych możliwości jak czytanie w myślach, czy

zasiewanie sugestii w umysłach widzów. W programie pokazy stand-up (iluzja

sceniczna) oraz close-up, które polegają na prezentowaniu efektów nie na scenie,

z odległości, a w bezpośrednim kontakcie z widzem. Jest to najpotężniejszy rodzaj iluzji,

który dzieje się centymetry przed ludźmi, a nierzadko w ich własnych dłoniach!

✓ Czas trwania: 25 minut – stand-up, 45 minut close-up



Fotobudka

Fotobudka pozwala na wykonanie nielimitowanej ilości zdjęć

w zabawnych pozach i przebraniach.

✓ Spersonalizowane gadżety;

✓ Możliwość natychmiastowego udostępniania zdjęć  w galerii on-line: istnieje możliwość 

utworzenia wirtualnego albumu uczestników imprezy;

✓ Opcjonalnie: branding ścianki maszyny w logo/zdjęcie firmowe; 

✓ Oprogramowanie daje szansę na umieszczenie loga na każdym wydrukowanym zdjęciu 

w cenie wynajmu fotobudki.



Fotograf

Podczas Państwa niesamowitego Jubileuszu towarzyszył będzie profesjonalny fotograf,

który upamiętni najważniejsze chwile. Idealna relacja, która jest pamiątką na wiele lat.

✓ 100 obrobionych zdjęć przekazanych w formie elektronicznej.



Videorelacja

Poza relacją fotograficzną proponujemy również nagranie filmiku z Wydarzenia.

Reportaż filmowy z Wydarzenia to uzupełnienie usługi fotografa. Ludzie, emocje,

atrakcje, aranżacja – to wszystko warto uwiecznić na nagraniu, które przekażemy

Państwu 14 dni po imprezie.

✓ Film trwający 2-3 min,

✓ Możliwość wprowadzenia dwukrotnie zmian w filmie.



Oprawa muzyczna

Jako uzupełnienie wydarzenia proponujemy profesjonalnego Dj-a. Nasz

doświadczony Dj zadba o oprawę muzyczną, która wprawi Państwa

w taneczny klimat. Znane wszystkim przeboje sprawią, że Uczestnicy

na długi czas zapamiętają to spotkanie.

✓ Rodzaj muzyki do uzgodnienia.



Bezpieczeństwo

Nad bezpieczeństwem Uczestników będzie czuwać:

✓ Doświadczona firma ochroniarska –

42 pracowników ochrony + 4 osoby służby

informacyjnej,

✓ Karetka z lekarzem i ratownikiem,

✓ Policja,

✓ Straż pożarna.

Zabezpieczenie sanitarne:

✓ 17 TOI TOI VIP, 2 TOI TOI dla niepełnoprawnych,

✓ TOI TOI z oświetleniem,

✓ 6 umywalek.

Oferta obejmuje wygrodzenie oraz uszczelnienie

ogrodzenia terenu.



Zaplecze sanitarne
W cenie imprezy zawarte jest również:

✓ Ubezpieczanie NNW,

✓ 2 koordynatorów Wydarzenia,

✓ 2 koordynatorów ds. bezpieczeństwa technicznego

✓ Opłaty ZAIKS.

Cena obejmuje zgłoszenie imprezy masowej dla 3500 Uczestników.




