
AKADEMIA ELFÓW

Świętego Mikołaja

rodzinna gra miejska



ZwalczNude.pl to miejsce, w którym każdy 

znajdzie coś dla siebie, zarówno dorośli 

szukający ciekawych form rozrywki jak i 

rodziny z dziećmi szukający ciekawych 

atrakcji dla najmłodszych.

Jesteśmy obecni na rynku od 2010 roku. Przez 

ten czas zdobyliśmy szerokie doświadczenie 

na rynku gier miejskich, pikników, koncertów 

dla dzieci oraz eventów. Zorganizowaliśmy 

już ich ponad 300 w całej Polsce.

Kochamy gry i kochamy inne formy zabawy, 

w których uczymy się czegoś nowego. 



Jesteśmy organizatorem Warszawskich Dni Rodzinnych. 

Warszawskie Dni Rodzinne to nic innego, jak okazja do wzięcia 

udziału w jednym z kilkuset wydarzeń, które odbywają się w 

całym mieście. Dzięki współpracy z punktami rodzinnymi w 

Warszawie, tworzymy wyjątkowy program atrakcji dla całych 

rodzin. Udział we wszystkich przygotowanych atrakcjach jest 

bezpłatny. 
Do tej pory zorganizowaliśmy już dziewięć 

edycji, a dziesiąta odbyła się 7 X na Błoniach 

PGE Narodowego. Projekt cieszy się ogromną 

popularnością wśród warszawiaków. 
Więcej na: www.warszawskiednirodzinne.pl



Fundacja na Pradze Południe prowadzi 

Klub dla dzieci z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W klubie co 

tydzień odbywa się kilkanaście 

bezpłatnych zajęć dla dzieci i rodziców, 

m.in..

ZDROWO JEMY – ZDROWO ŻYJEMY

WARSZTATY O ZDROWYM ŻYWIENIU

POPOŁUDNIA MAŁYCH MÓZGOWCÓW 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

WARSZTATY DLA RODZICÓW



Zapraszamy do udziału w projekcie:

Akademia Elfów 

Świętego Mikołaja

Termin realizacji: grudzień 2017

Miejsce: Państwa przedszkole/szkoła

Czas trwania animacji: ok 3 godzin



• Przygotowanie autorskiego, świątecznego scenariusza –
wszyscy uczestnicy dostaną INDEXy akademii i będą mogli 
zostać dyplomowanym pomocnikiem świętego Mikołaja,

• Przygotowanie 6 animacji –punktów gry, 

• Przygotowanie materiałów dla uczestników gry –wszystkich 
pomocy, materiałów i produktów

• Wspaniała otoczka świąteczna – piękne śnieżynki, elfy i 
oczywiście Mikołaj we własnej osobie, fotel świętego, 
skrzynka pocztowa wysyłająca listy bezpośrednio na biegun 
i wiele innych miłych niespodzianek,

• Przygotowanie logistyki i przebiegu całego wydarzenia –
przy wsparciu Państwa pedagogów



Przykładowy zarys scenariusza zabawy:
Święty Mikołaj tego dnia przeprowadza nabór na swoje Elfy. Elfia epidemia grypy 
daje się we znaki jego pomocnikom i bez wsparcia – świąt nie będzie! Przez to 
zamieszanie, nie palą się choinki, ozdoby nie świecą, a lizaki nie są słodkie…

Jednak zostanie pomocnikiem Świętego Mikołaja, nie jest wcale takie proste. 
Trzeba posiadać wyjątkowe umiejętności – i właśnie temu służy Akademia Elfów 
Świętego Mikołaja.

Działy na Biegunie są podzielone według rodzajów zabawek: mamy zabawki do 
przytulania, rozwijające umiejętności artystyczne, zabawki dla najmłodszych, 
zabawki edukacyjne itd.

Każdy dział, to osobna katedra, i trzeba zaliczyć w niej wykładany przedmiot. 

Każdy uczestnik wydarzenia dostanie Indeks, i będzie w nim zbierał oceny 
Profesorów poszczególnych katedr – a będą to na prawdę wyjątkowi profesorowie!

Postaci znane dzieciom z bajek, legend, ale nie tylko!
Każdemu punktowi będzie towarzyszyła świąteczna atmosfera; 
każde zadanie to odpowiedź na jeden list do świętego Mikołaja.
Jeśli uda się pozyskać Mikołajowi nowych pomocników – zapali 
się choinka, symbol radości świąt! A jako wyróżnienie będzie 
mógł w tym pomóc najdzielniejszy pomocnik Świętego Mikołaja.



Jak to wygląda w praktyce?

• Przyjeżdżamy do Państwa na 2 godziny przed wydarzeniem (nasi animatorzy są wtedy 
charakteryzowani); ze sobą przywozimy cały sprzęt, jak skrzynka pocztowa, która wysyła listy 
od razu na biegun, czy fotel świętego.

• Pedagodzy mają za zadanie podzielenie dzieci na grupy i wsparcie logistyki – czyli pomoc 
dzieciom w przemieszczaniu się między punktami – wszystko ściśle jest przez nas opracowane 
i przesłane Państwu w instrukcji.

• O ustalonej godzinie rozpoczynamy zabawę. Dzieci zostaną zaproszone przez samego 
świętego do wspólnej zabawy – Mikołaj poprosi je o pomoc w wykonaniu kilku ważnych 
zadań – i zabawa się zaczyna – będziemy ozdabiać pierniczki w katedrze słodkości, robić 
biżuterię w katedrze prezentów dla mamy, budować w katedrze klocków, uczyć się pięknie 
pakować w katedrze pakowania prezentów – moc atrakcji przed nami! Dowiemy się też o 
najciekawszych i najdziwniejszych obyczajach świątecznych w innych kulturach świata.

• Za każde wykonane zadanie uczestnicy dostaną świąteczne pieczątki – których suma pokaże 
nam kto najlepiej poradził sobie w akademii (element rywalizacji jest fakultatywny, możemy z 
niego zrezygnować). 

• A na koniec zaśpiewamy wspólnie kolędy, zapalimy choinkę i każdy będzie mógł powiedzieć 
Mikołajowi co chce dostać pod choinkę – nie obędzie się też bez upominków od samego 
świętego!



Budżet wydarzenia

Koszt szkolnej akademii elfów to:

• 5.000 PLN netto – do 100 dzieci

• Dodatkowe 15 PN za każde dodatkowe dziecko

W cenę wliczono:

• •Scenariusz, logistykę i materiały do całej zabawy

• •6 ucharakteryzowanych animatorów (elfy, śnieżynki, Mikołaj, 
mikołajowa)

• •Oferta ważna do 30 października 2017r. –lub do jej 
wyczerpania poprzez komplet zamówień



Kontakt
Krystyna Radkowska

krystynaradkowska@zwalcznude.pl

501 104 087

www.zwalcznude.pl

www.warszawskiednirodzinne.pl

www.narodowydziensportu.pl


