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Kraina Świętego Mikołaja 

 

Zaproś Świętego Mikołaja i jego fantastyczną ekipę na swoją imprezę. Specjalnie dla najmłodszych 

przygotowaliśmy niesamowite spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz jego pomocnikami. 

 

W programie m.in.: 

✩mobilny warsztat Świętego Mikołaja, a w nim: 

• przygotowywanie ozdób świątecznych; 

• dekorowanie smacznych pierników; 

• pisanie listu do Świętego Mikołaja; 

• kącik plastyczny, w którym dzieci wykonają 

świąteczne prace; 

✩malowanie twarzy; 

✩świąteczne zabawy z animatorami; 

✩spotkanie ze Świętym Mikołajem, możliwość zrobienia 

wspólnego zdjęcia, rozmowa z Mikołajem, życzenia. 
 

Szczegóły oraz opis poszczególnych stanowisk znajduje się w dołączonym poniżej załączniku nr 1. 

Jednocześnie zaznaczamy, że jest to tylko propozycja oferty, którą możemy indywidualnie dopasować do 

Państwa potrzeb. 

Czas trwania (w wersji podstawowej) – około 3 godziny. Liczba uczestników – do 80 osób. 

 

Program można dodatkowo wzbogacić o atrakcje, które dostępne są w naszej ofercie (http://fabryka-

imprezy.pl/cennik.pdf), m.in. kolędowanie, świąteczny pokaz (np. grupa akrobatyczna, żongler, iluzjonista, 

Clown, kuglarz), urządzenia rekreacyjne. 
 

Cena w wersji podstawowej: 8000 zł (netto). Cena obejmuje: niezbędne materiały potrzebne do organizacji 

warsztatu Świętego Mikołaja, opiekę profesjonalnych animatorów, przygotowanie konkursów i zabaw 

świątecznych, świąteczną scenografię sali dopasowaną do jej wielkości, dekoracyjne oświetlenie, nagłośnienie 

wraz z muzyką świąteczną.  

 

Atrakcje dodatkowe: cena ustalana indywidualnie.  

http://fabryka-imprezy.pl/cennik.pdf
http://fabryka-imprezy.pl/cennik.pdf
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Załącznik nr 1  

Kraina Świętego Mikołaja – szczegóły oferty 
 

1) Mobilny warsztat Świętego Mikołaja. 

Mobilny warsztat składa się z 4 stanowisk. Z każdego stanowiska może 

jednocześnie korzystać 8 dzieci, które pod okiem 2 animatorów tworzą m.in. 

ozdoby świąteczne (np. najdłuższy łańcuch z papieru), samodzielnie dekorują 

pierniki, piszą list do Świętego Mikołaja oraz tworzą własne prace plastyczne  

i kolorują świąteczne obrazki. Z warsztatu mogą korzystać dzieci powyżej 4 roku 

życia. 

2) Malowanie twarzy 

Doświadczony animator przez 3 godziny będzie malował dzieciom twarze. Dzieci 

będą mogły wybierać spośród wielu kolorowych szablonów i wcielić się w swoją 

ulubioną postać.  

3) Świąteczne zabawy z animatorami 

Przez cały czas trwania imprezy 2 animatorów (Śnieżynka i Elf) będzie prowadziło różnorodne zabawy  

i konkursy w tematyce świątecznej. W programie animacji znajdą się m.in. skoki w workach na prezenty, 

segregacja listów Świętego Mikołaja, wyścigi 

reniferów, świąteczne kalambury, zabawy z chustą 

animacyjną i wiele innych. 

4) Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

Dla dzieci będzie to najważniejszy punkt 

wydarzenia. W tej części odwiedzi ich Święty 

Mikołaj, który usiądzie na swoim fotelu, aby każde 

z nich mogło do niego podejść i porozmawiać. 

Będzie to czas wspólnego kolędowania i robienia 

sobie zdjęć z tym najważniejszym gościem imprezy. 

5) Świąteczna scenografia 

W zależności od wielkości sali przygotowujemy 

odpowiednio dopasowaną scenografię. Dekoracje 

obejmują m.in. tło za Świętym Mikołajem, 2 choinki z dekoracjami, dekoracje światłem, śnieżynki oraz inne 

elementy dekoracji, które sprawią, że wszyscy uczestnicy będą mogli poczuć magiczną i świąteczną 

atmosferę. Przykładowe zdjęcia mogą Państwo znaleźć na naszej stronie (www.fabryka-

imprezy.pl/oferta/atrakcje-dla-dzieci/kraina-swietego-mikolaja/).  
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Fabryka Imprezy to marka z wieloletnim doświadczeniem, firma powstała w 2008 roku  

i jest postrzegana jako zespół młodych i dynamicznych ludzi, których pasją jest sport, aktywna 

turystyka i organizacja wszelkiego rodzaju imprez.  

W naszej ofercie znajdują się dobrze znane imprezy integracyjne, a także szkolenia team building, 

pikniki i festyny firmowe, duże wydarzenia koncertowe, imprezy artystyczne, wieczory 

tematyczne jak również imprezy związane ze szkoleniami specjalistycznymi  

i sportami ekstremalnymi. 

Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji Klientów, poprzez w pełni profesjonalne przygotowanie 

i realizację imprez. Organizowane przez nas imprezy wplecione zostają w ciekawe scenariusze, 

które swoim klimatem dopasowujemy do oczekiwań naszych klientów. Nasze spotkania mają na celu 

budowanie zespołów, integrację, wybór lidera, a także poprawę komunikacji w grupie.  

Z przyjemnością zapewnimy komfortową bazę noclegową oraz doskonałe menu. Kompleksowo 

zajmiemy się organizacją całego pobytu tak, aby Państwo mogli zająć się zabawą i wypoczynkiem. 

 

Dlaczego Fabryka Imprezy? 

• Oferujemy najlepszej jakości sprzęt, aby komfort i przyjemność płynąca z gry była na jak 

najwyższym poziomie. 

• Organizujemy imprezy i eventy nie tylko atrakcyjne i dynamiczne, lecz spełniające również 

restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa. 

• Każdy z uczestników jest odpowiednio przeszkolony i przygotowany do każdego ćwiczenia. 

• Jedyne ryzyko, jakie dopuszczamy, to uzależnienie się od takiej formy spędzania czasu. 

• Naszym celem jest solidna integracja oraz maksimum zabawy podczas naszych eventów. 

• Jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa propozycje i gotowi podjąć się najtrudniejszego 

zadania. 

• Naszym celem jest pełne zadowolenie klienta i zawsze robimy wszystko, aby sprostać jego 

wymaganiom. 

• Sposób naszego działania oraz w pełni profesjonalne podejście do każdego eventu sprawiło, 

że zaufało nam wielu. 


