
AKADEMIA ELFÓW 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA



Akademia Elfów Świętego Mikołaja to jeden  
z najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Zwalcz 
Nudę. Co roku cieszy się ogromną popularnością wśród 

warszawiaków i warszawianek. 

Gry miejskie w ramach Akademii Elfów to przede wszystkim 
zabawa dla dzieci w magicznej świątecznej atmosferze. To 
również okazja do wspólnego spędzenia czasu w gronie 

najbliższych.

Co roku nasze świąteczne gry miejskie mają motyw 
przewodni – Święta są zagrożone (z powodu np. elfiej 

grypy). Mikołaj więc powierza dzieciakom ich organizację. 
Każdej grze towarzyszą również świąteczne animacje pod 

choinką. 



Standardowa forma Akademii Elfów Świętego 
Mikołaja to gra w przestrzeni miejskiej. Dzieci 

otrzymują na starcie mapę i list z misją od Świętego 
Mikołaja. Mają za zadanie odwiedzić 6 miejsc, 
w których czekają na nich rozmaite wyzwania. 

Testy i sprawdziany przygotowują dla dzieci elfy, 
śnieżynki i inni pomocnicy Świętego. Zwycięzcy 

otrzymują na koniec nagrody! Podczas wydarzenia 
obecny jest także sam Święty Mikołaj. 





W 2020 roku ze względu na pandemię 
przygotowaliśmy zdalną wersję naszych gier. 

Odbywały się one na grupach na Facebooku. Zadania 
były udostępniane w formie filmów. Uczestnicy musieli 
podzielić się efektami swojej pracy w komentarzach za 

pomocą zdjęć czy filmików. Materiały potrzebne do 
wykonania zadań można było odbierać w formie ściśle 

tajnych paczek przed wydarzeniem. 

W grach w 2020 roku wzięło udział 
prawie 1000 osób!

Aby zrekompensować dzieciom brak możliwości 
bezpośredniej rozmowy z Mikołajem, Święty przez 

cały czas trwania gier pełnił dyżury na Skype. 



• Proponowane daty wydarzenia: 1, 2 lub 6 grudnia 

2018 r. 

• Proponowane godziny wydarzenia: 14:00 – 18:00

• Koszt: 5 000 PLN netto



Oferta dla galerii i obiektów handlowych

• animacje pod choinką, np. pisanie listów do Świętego 
Mikołaja lub warsztaty artystyczne

• przygotowanie całego wydarzenia na terenie Państwa 
galerii

Gracze odwiedzają 6 miejsc, w których czekają na nich elfy, 
śnieżynki i pomocnicy Świętego Mikołaja z przygotowanym i 
zadaniami. Uczestnicy wykonują zadania, a za zrealizowaną misję 
otrzymują punkty na specjalnie przygotowanych legitymacjach. Na 
koniec punkty są sumowane, a najlepsze drużyny otrzymują 
nagrody.



Proponujemy między innymi:

• przygotowanie świątecznego wydarzenia na terenie Państwa 
galerii – po naszej stronie komplet działań organizacyjnych,

• przygotowanie kampanii promującej wydarzenie,

• umieszczenie Państwa logo na wszystkich materiałach 
promujących wydarzenie (plakaty, strona internetowa, 
kampania w social mediach itd.), tytuł Partnera wydarzenia,

• udział w kampanii promującej poprzez umieszczenie 
informacji na temat Partnera w notatce prasowej,

• inne – ustalane indywidualnie z Partnerem.

Koszt całego wydarzenia: 
10 000 PLN netto



Kampania promocyjna

Od kilku lat co roku informacja o Akademii Elfów 
Świętego Mikołaja dociera do kilkuset tysięcy 

warszawiaków i warszawianek (w 2019 roku do 
ok. 500 tys. osób, w 2020 do ok. 300 tys. osób). 

Zarówno w 2019, jak i 2020 roku ekwiwalent 
reklamowy kampanii wyniósł kilkadziesiąt tysięcy 
złotych (w 2019 roku ok. 100 tys. zł, w 2020 – ok. 
80 tys. zł). Film z poprzedniej edycji odbywającej się 

w galerii do obejrzenia TUTAJ.

https://www.youtube.com/watch?v=TD-nFcezL24&t=12s


• Proponowane daty wydarzenia: 1, 2 lub 6 grudnia 

2018 r. 

• Proponowane godziny wydarzenia: 14:00 – 18:00

• Koszt: 5 000 PLN netto
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• Proponowane daty wydarzenia: 1, 2 lub 6 grudnia 

2018 r. 

• Proponowane godziny wydarzenia: 14:00 – 18:00

• Koszt: 5 000 PLN netto

Kampania promocyjna

Przykładowe zasięgi wydarzeń 
w 2020 roku



Kampania promocyjna

• publikację informacji o wydarzeniu w harmonogramie 
wydarzeń na stornie www.zwalcznude.pl;

• przygotowanie dedykowanego wydarzenia na Facebooku 
Zwalcz Nudę;

• umieszczenie postów na fanpage’ach Zwalcz Nudę, Klub dla 
Rodzin Zwalcz Nudę, Warszawskie Dni Rodzinne, Narodowy 
Dzień Sportu oraz na Instagramie Zwalcz Nudę;

Oferujemy:

http://www.zwalcznude.pl/
https://www.facebook.com/zwalcz.nude
https://www.facebook.com/klubdlarodzinZN
https://www.facebook.com/warszawskiednirodzinne
https://www.facebook.com/NarodowyDzienSportu
https://www.instagram.com/zwalcz.nude/


Kampania promocyjna

• przygotowanie informacji prasowej i jej wysyłka do 
minimum 100 mediów lokalnych, 80 mediów dziecięcych 
oraz 80 blogów parentingowych, kontakt telefoniczny z 
dziennikarzami – działania co roku owocują setkami 
publikacji;

• przeprowadzenie płatnych kampanii promocyjnych w 
mediach społecznościowych. Reklama będzie skierowana 
m.in. do rodzin z dziećmi mieszkających w Warszawie i 
okolicach;

• wysłanie informacji o grze miejskiej w newsletterze Miasta 
Dzieci;

Oferujemy:



Kampania promocyjna

• promocję wydarzenia na zamkniętych grupach 
facebookowych (nie więcej niż 50 postów tygodniowo);

• umieszczenie informacji o wydarzeniu w Informatorze 
Kulturalnym Zwalcz Nudę – ok. 25 tys. odbiorców;

• pozyskanie miniumim 10 patronów medialnych, do tej 
pory naszymi patronami byli m.in. Życie Śródmieścia, Nasze 
Miasto, Waw4free, Dziecko w Warszawie.

Oferujemy:



Kontakt

Oliwia Kujawa

oliwia@zwalcznude.pl

tel. 508 853 701

Więcej informacji i fotorelacja poprzednich edycji: 
www.zwalcznude.pl/elfy/

http://zwalcznude.pl/elfy/

