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Piknik z komiksami w roli głównej!

Każdy z Nas w dzieciństwie marzył o zastaniu  prawdziwym super bohaterem jak z komiksu. Zapewne nie jeden z Was chciał 
stać się super mocarzem obdarzonym niezwykłymi mocami - lataniem, super siłą czy niesamowitą prędkością.

Marzenia są po to, aby je spełniać!  
W tym celu zabierzemy Was na kilka godzin do równoległej rzeczywistości – świata komiksu i kreskówek. Każdy będzie 
mógł się poczuć jak super bohater w narysowanym przez nas świecie. 

Zapraszamy Państwa do organizacji tematycznej imprezy piknikowej – niepowtarzalnej co ważniejsze bardzo atrakcyjnej 
tematycznie dla dzieci.
Komiks i fi lm animowany – główne motywy pikniku nawiązują do całej historii tego gatunku. Pojawiają się motywy bardzo 
starych klasycznych komiksów jak i nowych animacji kinowych dla najmłodszych!.
Wszyscy młodzi uczestnicy znajdą coś dla siebie, bo przecież każdy zna i podziwia jakiegoś bohatera. Inspiracji jest bardzo 
dużo, tak dużo jak komiksowych postaci.
Można się przebrać za ulubionego bohatera. Można też założyć kolorową kreację, której kolory nawiązują  do komiksowej 
stylistyki. Na tych, którzy nie będą mieć pomysłu na przebranie, czekać będą drobne gadżety, dzięki którym można będzie 
lepiej się wkomponować w komiksowy świat (maski, peruki).

Na początku pikniku Goście będą witani przez animatorów w strojach bohaterów najbardziej popularnych komiksów.

Na potrzeby pikniku, w specjalnej wydzielonej strefi e, zostanie przygotowana komiksowa 
charakteryzatornia. Stanowiska będą obsługiwane przez animatorki malujące twarze, 
a makijaże będą inspirowane oczywiście postaciami z komiksów.
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Piknik z komiksami w roli głównej!

Animacje towarzyszące podczas pikniku:

Dla najmłodszych  przygotujemy strefę zabaw z kącikiem Malucha, w której nasi wykwalifi kowani  animatorzy  będą się 
nimi zajmować – grać i bawić. Oczywiście nie zabraknie dmuchanego zamku, kolorowej waty cukrowej, zaję ć artystycznych, 
ruchowych i animacji interaktywnych. Dla dzieci zostaną otwarte również wrota Magicznej Osady, która znajduje się tuż obok 
terenu piknikowego.

Na wszystkich uczestników, w strefi e gastronomicznej będą czekać specjały i słodkości przygotowane przez naszych kucharzy, 
które oczywiście również mogą nawiązywać do komiksowej estetyki.

Comics Multi Culti – wystawa komiksów z całego świata – jako ekspozycja.

Quiz – przy osobnym stanowisku koło wystawy, najlepsi znawcy komiksu będą mogli odpowiedzieć 
na pytania quizu o komiksach; najlepsze wyniki zostaną podane przez prowadzącego (wystylizowanego 
na super bohatera) i rozdamy nagrody – kultowe komiksy!
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Animacje towarzyszące podczas pikniku:

Konkurs na najlepszy komiks – uczestnicy otrzymają szkicowniki i godzinę czasu na stworzenie swojego 
komiksu. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury, zaprezentowane zebranym i nagrodzone – również 
komiksami lub gadżetami związanymi z super bohaterami.

Pajęcza sieć – czy pokonamy tor przygotowany przez Spidermana?

Czy zmierzysz się z Hawkeye? – konkurs łuczniczy dla przyszłych Super Heroes.

Game zone? – na imprezie pojawi się FUNTRUCK! Czyli mobilna wypożyczalnia gier planszowych. Szeroki 
wachlarz propozycji dla dzieci, dorosłych oraz gier rodzinnych sprawi, że nikt na nudę narzekać nie będzie. 
A dla śmiałków mamy jeszcze gry w wersji wielkoformatowej!

Gnomy – ratują świat, konkurs z użyciem „glutomiotów” – strzelanie do tarczy dla dzieci!

Chudy i Baz Astral – Dwójka Super bohaterów na dobre i na złe! Połączenie kowbojskiej 
fantazji z siłą kosmicznego wojownika – tor przeszkód dla najmłodszych!

Żółwie NINYA – Grupowe rozgrywki czyli siatkówka kocykówka dla dzieciaków.

Super Power – zawody w zmaganiu się „na rękę”.

Hulk vs Obelix – walki w strojach sumo.
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Animacje towarzyszące podczas pikniku:

Iniemamocni – potyczki rodzinne – slalomy/turnieje/prace artystyczne.

Wielka Szóstka – animacje grupowe dla najmłodszych – zajęcia z robotyki,
tworzymy własnego Super bohatera. 

Pozostałe atrakcje:

 √ Strefa Malucha z zamkiem do skakania.
 √ Pokaz wielkich baniek mydlanych, zamykanie w bańce.
 √ Punkty cateringowe z „kosmicznym” menu.
 √ Zwariowany tor przeszkód – sztafety rodzinne, slalomy itp.
 √ Zabawy w Magicznej Osadzie.
 √ Zaczarowana loteria piknikowa – drobne nagrody do wygrania, 

losowania co godzinę, aby jak najbardziej zaangażować uczestników.


