
Piknik rodzinny “Morska Przygoda” 
 
 
 
Tego dnia każdy poczuje się jak prawdziwy wilk morski. Imprezę poprowadzi Kapitan 
“HAK” oraz jego wierni towarzysze. Będą zachęcać uczestników do udziału w grach  
i zabawach, czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie zabaw na szeregu urządzeń 
rekreacyjnych. Uczestników czeka m.in.: piracki tor przeszkód, tajemnicza skrzynia, 
przeciąganie liny, czy szukanie ukrytego skarbu. Nie zabraknie uśmiechu, tańca  
i dobrej zabawy. 
 
W programie: 
- Szereg gier i zabaw: Poszukiwacze skarbów, Przenoszenie skarbów, Ukryty skarb, 
Tajemnicza skrzynia, Okręty, Quiz Piracki, Morska wyprawa, Labirynt, Potyczki 
piratów, Więźniowie, Przejście przez bagno, Bitwa morska.  
- Spektakl: Banialuki, czyli bańki mydlane 
Plenerowy godzinny występ: 
- mini bańki w dużych ilościach „wydmuchane” za pomocą różnych przedmiotów 
- tworzenie różnych „bańkowych” figur 
- wdmuchiwanie małych baniek w dużą bez użycia dodatkowych przyrządów 
- olbrzymie bańki wielkości człowieka 
- długie bańki dochodzące do 10 metrów 
- zamykanie przedmiotów lub dzieci w bańce - (zależne od pogody) 
A na koniec spektaklu – puścimy …bańki z dymem 
- Urządzenia rekreacyjne do dyspozycji: Mini plac zabaw dla maluchów z kącikiem 
do malowania tatuaży, Maty taneczne, Statek piracki, Pneumatyczny Mini Statek 
(kołysze się tak jakby płynął na prawdziwym oceanie, podnosi się na wysokość  
5 metrów potem opada, symulując żeglugę po wzburzonych wodach), Zjeżdżalnia 
Titanic (bardzo wysokie urządzenie, z którego zjeżdża się pod kątem 60 stopni, 
sprawia mnóstwo frajdy ….nie tylko dzieciom), Kule wodne, Symulator Surfing  
(nie wymaga dostępu do morza, pozwala surfować na desce nie mocząc przy tym 
ubrania), kręgle plenerowe. 
Jednym słowem moc atrakcji i pozytywnych wrażeń 
 
Nad całością czuwają: 
- Ratownicy medyczni 
- Pracownicy ochrony 
Zapewniamy również: 
- Obsługę do realizacji programu 
- Nagłośnienie, oświetlenie terenu 
- Montaż i demontaż wszystkich urządzeń 
- Transport ludzi i sprzętu 
- Ubezpieczenie imprezy 
 
 

Informujemy, iż prawa autorskie do niniejszego programu przysługują firmie  
Agencja MG Sp. z o.o.. Jakiekolwiek rozporządzanie danymi zawartymi w ofercie  
i scenariuszu oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody autorów  

może skutkować wystąpieniem z roszczeniami odszkodowawczymi  
na zasadzie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 (Dz. U. Nr 24, Poz. 83, Dz. Nr 44, Poz. 170 z późniejszymi zmianami) 


