Zwalcz Nudę
ZwalczNude.pl to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dorośli
szukający ciekawych form rozrywki, jak i rodziny z dziećmi szukające ciekawych atrakcji dla
najmłodszych. Jesteśmy obecni na rynku od 2010 roku. Przez ten czas przeszliśmy wiele
zmian i zdobyliśmy szerokie doświadczenie na rynku gier miejskich oraz eventów, zrzeszaniu
i aktywizowaniu Polaków, a także promocji naszych Klientów.
Nasze projekty:
Gry miejskie
Jest to forma rozrywki, która łączy w sobie elementy przygody, edukacji, zwiedzania i ruchu.
Może zaangażować całą rodzinę, czy grupę znajomych. Jest odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców, którzy szukają nowości i pragną aktywnie spędzać czas w gronie najbliższych.
Więcej na stronie http://www.zwalcznude.eu/gry-miejskie/oferta-gry/
Warsztaty dla dzieci
Każdy mały uczestnik ma możliwość poznania wybranego kraju oraz smaków w nim
dominujących. Specjalizujemy się bowiem w warsztatach kulturoznawczych, podróżniczych i
kulinarnych. Chętnie też łączymy nasze pasje. Tematyka zajęć jest różna i zmienia się w
zależności od potrzeb. Atrakcje urozmaicają wchłanianie przez maluchów wiedzy.
Dni Rodzinne
Dni Rodzinne to takie weekendy w roku, podczas których miasto zamienia się w wielki plac
zabaw. Projekt logistycznie zbliżony jest do Nocy Muzeów – firmy i instytucje kierujące
swoją ofertę do rodzin organizują w swoich punktach dni otwarte, a my zbieramy wszystkie
wydarzenia w jednym miejscu, by ułatwić ich wyszukiwanie zainteresowanym. Dzięki
współpracy z kilkoma setkami punktów rodzinnych tworzymy wyjątkowy program animacji.
Wszystko jest otwarte, bezpłatne i nastawione na rodziny. W 2016 roku Dni Rodzinne odbyły
się w Warszawie (marzec i wrzesień), Poznaniu (kwiecień) i Wrocławiu (maj).
Więcej na www.warszawskiednirodzinne.pl oraz www.dnirodzinne.pl

Narodowy Dzień Sportu
Narodowy Dzień Sportu to jeden dzień w roku, kiedy otwieramy wszystkie ważne punkty
sportowe tworząc ofertę tysięcy nieodpłatnych treningów w całej Polsce. Projekt logistycznie
zbliżony jest do Nocy Muzeów – firmy i instytucje z branży sportowej organizują w swoich
punktach dni otwarte, a my zbieramy wszystkie wydarzenia w jednym miejscu, by ułatwić ich
wyszukiwanie zainteresowanym. Dzięki współpracy z kilkoma tysiącami punktów, Orlikami,
OSiRrami, Związkami Sportowymi itp. tworzymy wyjątkowy program animacji. W 2016
roku odbyła się IV edycja Narodowego Dnia Sportu. To tysiące bezpłatnych wydarzeń w
całej Polsce – oraz jedno główne, piknik sportowy na terenie Błoni Stadionu PGE
Narodowego. Więcej na www.narodowydziensportu.pl
PIKNIKI
Zwalcz Nudę przygotowuje wyjątkowe eventy, które łączą elementy: zabawy, edukacji,
sportu, sztuki, zwiedzania i promocji. Zamawiając piknik, czy grę miejską, firma,
gmina, galeria, deweloper zyskują wspaniałe wydarzenie. Naszym zadaniem jest
dopasować każdą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.



Gra miejska mała gra terenowa, skierowana jest do
rodzin z dziećmi, które na czas gry stają się drużyną.
Wspaniała zabawa rodzinna w terenie miasta z
Kapitanem Warszawa. Uczestnicy stają się rekrutami
na superbohaterów, a przed nimi wiele testów!

 Eko akcja – poruszenie aspektu ekologicznego na
wskazanym terenie – sprzątanie terenu zielonego,
sadzenie roślin, budowanie karmników – program
dobrany do zapotrzebowania danego terenu;



Warsztaty kulinarne o zdrowym żywieniu – warsztaty
trwają około 30 minut. Dzieci uczestniczą w
warsztatach kulinarnych podczas których
przygotowują dla siebie zdrowy posiłek. Tworzą np.
kanapki - myszki ze zdrowych składników. W trakcie
warsztatów animator w przystępny sposób opowiada
dzieciom o składnikach odżywczych znajdujących się
w poszczególnych produktach. Przygotowujemy też
warsztaty kulinarno-podróżnicze;



Mobilna Wypożyczalnia Zwalcz Nudę na czas
trwania pikniku - każdy zostawiając fant może
wypożyczyć gry planszowe, super zabawki, książki,
sprzęt sportowy - wspólnie z naszymi animatorami
przygotowujemy kilkanaście atrakcji;



Tworzenie własnych gier planszowych - przy użyciu
dostępnych materiałów dzieci tworzą własne gry
planszowe oraz wymyślają ich reguły. To wspaniała
zabawa rozwijająca twórczość, pomysłowość, a
często spełniająca marzenia o grze, której nie mamy;



Mały konstruktor - Wymarzone miejsce dla małych
konstruktorów. Każde dziecko będzie mogło dać
upust swojej wyobraźni. Do dyspozycji maluchów
różne rodzaje elementów konstrukcyjnych (m. in.:
lejki, pochylnie), a także klocki Bamp;



Zawody w kapsle – wspaniała gra rodzinna, którą
przypominamy rodzicom ich dzieciństwo. Zaczynamy
od wspólnego przygotowywania kapsli – to
rozgrzewka w zabawie o puchary super kapsla – które
czekają na wszystkich chętnych;



Bańki mydlane – animatorzy wprowadzą nas w
bajkowy świat baniek, tworząc wspólnie z dziećmi
niesamowity świat pełen czarów. A może chcesz
zostać zamknięty w bańce? Zapraszamy do magii
tego świata;



Malowanie buziek - Za sprawą naszego animatora
każde dziecko będzie miało okazję przemienić się
w wymarzoną postać. Dzięki kolorowym
makijażom na evencie pojawią się zwierzątka i
postacie z bajek. Używane przez nas farby
posiadają atest i są testowane dermatologicznie;

 Kącik gier logicznych - Gry logiczne to sposób na
przyjemne spędzenie czasu. Dzięki naszej bogatej
bazie łamigłówek i zabaw, każdy uczestnik
znajdzie coś dla siebie. Nasz instruktor wyjaśni
zasady gier i zapozna graczy z ich tajnikami.
Dostępne gry to m in.: Quads, Batik, Pylos,
Gobblet, Jenga i inne;

 Skrzynki - Zadaniem zespołów będzie pokonanie
wyznaczonej trasy za pomocą plastikowych
skrzynek. Ta z drużyn, która pokona tor w
krótszym czasie wygrywa. Zadanie utrudnia fakt,
że ilość skrzynek jest mniejsza od liczby
zawodników, a wszyscy muszą znaleźć się na
powstałym „moście”. Kluczem do zwycięstwa jest
współpraca i wzajemne zaufanie;

 Zawody w badmintona lub siatkówkę podwórkową
– sport dla wszystkich, wspaniała zabawa oraz
ruch. Gry zespołowe, to świetna atrakcja
integrująca uczestników imprezy;

 Bule - Boule to narodowa gra Francuzów, nazywana
przez nich „petanque” i wywodząca się z okolic
Marsylii, gdzie na początku XX wieku zdecydowano
się uprościć zasady popularnej w Prowansji zabawy.
Od tamtego czasu gra stała się bardzo popularna na
całym świecie. Boule trenują koncentrację i
zręczność. Są doskonałą zabawą dla całej drużyny;



Domino – Klasyczna gra dla całej rodziny, w naszym
asortymencie jest ponad 100 tradycyjnych gier i
zabaw – powiedz nam czego szukasz, a dobierzemy
animacje specjalnie dla Ciebie;

 Kącik ekologiczny - Czas na rozwój ekoświadomości! Dzieci dowiedzą się czemu służy i jak
wygląda segregacja śmieci. Poznają miejsca
zamieszkiwane przez ulubione zwierzęta, umieszczą
na mapie swoich egzotycznych pupili. Maluchy
dowiedzą się ciekawostek o otaczającym świecie,
poznają tajemnice zwierząt i zapoznają z ich
dziwnymi przyzwyczajeniami;

 Kącik artystyczny - Czas puścić wodze wyobraźni!
Zarówno małe dzieci, jak i młodzież będą mogli
znaleźć tu coś dla siebie. Malowanie witraży,
decoupage, quilling, scrapbooking, zabawa ciastoliną,
zdobienie doniczek - to tylko niektóre z naszych
propozycji. Dzięki dziecięcej fantazji stanie się tu
kolorowo i magicznie;

 Sfera piknikowa – Strefa, w której można rozłożyć
koc i urządzić prawdziwy piknik. Na kocu można
również zagrać w gry planszowe, a wszystko na
świeżym powietrzu;

 Teleskop – Zarówno dzieci, młodzież i dorośli mogą
rozwinąć swoje pasje astronomiczne obserwując
niebo przez teleskop. Nic nie stoi na przeszkodzie w
znalezieniu i nazwaniu gwiazdy własnym imieniem;

 Mikroskop – Teraz każdy może zobaczyć świat w
powiększeniu. Dzieci i młodzież już teraz mogą
dowiedzieć się jak wygląda świat niewidzialny gołym
okiem – zaspokój z nami swoją ciekawość;

 Narty czteroosobowe – Aktywność która uatrakcyjni
każdą imprezę. Poza świetną zabawą, uczestnicy
muszą wykazać się równowagą, zręcznością oraz
umiejętnością współpracy;

 Hulajnogi – Dzieci mogą spróbować swoich sił
jeżdżąc na hulajnodze, to świetna zabawa i ćwiczenie
równowagi. Do dyspozycji różne zadania, w tym
slalomy i nauka tricków;

 Power-Wheel – Czas na trening równowagi! Każdy
może spróbować swoich sił na elektrycznej
deskorolce. To niespotykana okazja, żeby poczuć się
jak w przyszłości – za sprawa pojazdu, który
współgra z naszym ciałem;

 Łuki – Do strzelania dla wszystkich chętnych.
Wspaniała zabawa, każdy może spróbować wcelować
w sam środek tarczy;

 Alkogogle – Specjalne okulary zaburzające zmysł
wzroku. Spróbuj wykonać rozmaite zadania w
alkogoglach!



Decybelomierz – Mierzy natężenie dźwięku. Świetna
zabawa dla całej rodziny. Dzięki niemu chętni
dowiedzą się jak głośno krzyczą – albo wykrzyczą się
do woli z kontrolowany sposób 



Slack Line – Oryginalny sposób spędzania wolnego
czasu. Chodzenie po linie rozwija zdolności
psychoruchowe. Świetna zabawa dla dzieci i
rodziców;

 Monocykle – Znane rowery jednokołowe. Dzieci,
młodzież i dorośli mogą poczuć się jak w cyrku i
spróbować swoich sił na monocyklu. Możliwości
monocyklu są nieograniczone;

 Lasery – Dzieci, młodzież i dorośli mogą poczuć się
jak bohaterowie filmu „Mission Impossible”
pokonując laserowy tor przeszkód. Nie daj się złapać i
osiągnij sukces. Za każdym razem kiedy przetniesz
linię laseru – usłyszysz dźwięk – BIIIIP – właśnie
zostałeś trafiony laserem…
 Super Sand – Magiczny piasek, z którego można
ulepić dowolną budowlę. Dzieci mogą stworzyć
zamek lub swoja ulubioną postać z bajki. Możliwości
są nieograniczone. Super Sand dodatkowo ma
właściwości terapeutyczne i dzięki swojej
konsystencji zapewnia niespotykane doznania
dotykowe;

 Large Tower - Uczestnicy budują wieżę, a następnie
wyjmują drewniane klocki układając je na jej szczycie;
Gra dostarcza uczestnikom wiele radości;



Molkky – Prosta gra kierowana dla osób w każdym
wieku. Gracze mają za zadanie przewrócić klocki z
wybranymi wcześniej numerami w taki sposób aby
uzyskać 50 punktów;

 Gokarty – sprawdź się w zawodach w których
czterokołowy pojazd napędzasz siłą swoich mięśni.
Kto osiągnie najlepszy czas?



Rower przeciwskrętny – dosiądź rumaka rodem z
cyrku i sprawdź swoją koordynację ruchową w
praktyce. Ten zwariowany wehikuł nie daje się tak
łatwo prowadzić, ale kto posiądzie tą sztukę będzie
mógł triumfować na trasie jako zwycięzca
zaaranżowanego przez nas wyścigu;



Kamizelka z 32 kg obciążeniem – poczuj się jak
polski żołnierz w pełnym ciężkim ekwipunku i
wykonaj zadanie w kamizelce z 32 kg obciążeniem;



Trampolina



Dmuchaniec

W naszej ofercie znajduje się ponad 100 innych gier i zabaw – powiedz nam czego szukasz –
zaproponujemy coś specjalnie dla Ciebie.
Zapraszamy też do przygotowania gry miejskiej dedykowanej Twojej ofercie. Gra może
prowadzić po alejkach galerii, nowej inwestycji, może pokazywać nowy sprzęt czy być
wydarzeniem integracyjnym dla Twoich pracowników.
Więcej o grach miejskich Zwalcz Nudę na: http://www.zwalcznude.eu/gry-miejskie/ofertagry/
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