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Doświadczenie GMS Innowacje :

• Kilkanaście lat doświadczeń związanych z organizacją imprez plenerowych dla dzieci.

• Wyspecjalizowana kadra animatorów, z przygotowaniem pedagogicznym.

• Profesjonalne scenariusze zabaw edukacyjnych łączących świat wirtualny z realnym.

• Eksperci z dziedziny nowych technologii i bezpieczeństwa dzieci w sieci.

• Doświadczenie w organizacji warsztatów, spotkań i lekcji dla dzieci już od 3 roku życia.

• Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami.

• Kreatywne podejście do młodego człowieka.



➢ stanowiska do wyboru:

1. Prelekcje (do wyboru: nowe technologie w kontekście prezentów, bezpieczeństwo w Internecie z elementami świątecznymi) – 500 zł, 

2. konkursy dla dzieci z elementami mikołajkowymi (świąteczne nagrody dla zwycięzców, dyplomy i upominki dla każdego) – 1200 zł,

3. stanowisko aplikacji świątecznych (6 tabletów, aplikacje o tematyce świątecznej oraz edukacyjnej) – 1300 zł,

4. stanowisko świątecznej wirtualnej rzeczywistości (bezpieczne aplikacje o tematyce mikołajkowej na 7 okularach VR) – 1500 zł,

5. stanowisko programowania z reniferami (8 robotów, tworzenie ozdób świątecznych dla robotów, programowanie sań Mikołaja po 

niebie lub toru w kształcie choinki) – 1600 zł,

6. stanowisko na świątecznym torze (specjalne mikołajkowe tory przeszkód dla robotów np. choinka lub rozgwieżdżone niebo) – 1700 zł,

7. stanowisko wybijania znaczków mikołajkowych (wg własnego projektu, tematyka: mikołajki) – 1800 zł, 

8. stanowisko ceramiki świątecznej (projektowanie ceramiki w aplikacji oraz wykonywanie z gliny wazonów świątecznych, mikołajów, 

reniferów, etc.) – 2000 zł,

9. stanowisko mikołajowej animacji poklatkowej (tworzenie własnych scenariuszy oraz wykonywanie postaci i tła 

na mikołajkowy film w technice poklatkowej, nagrywanie filmu poklatkowego z dziećmi przebranymi 

w stroje mikołajkowe) – 2100 zł, 

1. stanowisko wybijania magnesów mikołajkowych (wg własnego projektu, tematyka: mikołajki) – 2250 zł,

2. stanowisko drukowania św. Mikołaja w technologii 3D (modelowanie i drukowanie na żywo 

św. Mikołajków) – 2300 zł.

Oferta pikników mikołajkowych GMS Innowacje:



• Organizacja stanowisk zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętych warsztatów,

• Zakładana liczba uczestników pikniku: powyżej 100 dzieci, przy mniejszych ilościach oferujemy atrakcyjne

rabaty (prośba o kontakt),

• Zakładany czas prowadzenia pikniku to 1 dzień (do 6 godzin dziennie), inny wymiar czasu – ustalenia

indywidualne,

• Miejsce organizacji pikniku: dowolne miejsce w Polsce,

• Zapewniamy kompleksową obsługę warsztatów (odpowiednia ilość osób z kilkunastoletnim doświadczeniem

w prowadzeniu i koordynowaniu atrakcji dla dzieci),

• Dostarczamy na miejsce pełne wyposażenie stanowisk i atrakcji,

• Szczególną uwagę zwracamy na zasady racjonalnego użytkowania z nowoczesnych technologii,

• Angażujemy dzieci w zabawę i edukację (aktywne uczestnictwo),

• Podane w ofercie ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT – 23 %.

Pikniki – finanse i administracja



Prelekcje i konkursy

Adresat: dzieci od 3 roku życia, młodzież,

Prelekcje: dzieci dowiadują się o nowych technologiach, ciekawych pomysłach na 

prezenty oraz bezpieczeństwie w sieci przed i po świętach. 

Przykładowe konkursy: 

• projektowanie własnej koszulki we wzory świąteczne,

• namalowanie najładniejszego Mikołaja do animacji komputerowej ,

• wyścigi robotów po torze mikołajkowym,

• zaprojektowanie najładniejszego znaczka lub magnesu mikołajkowego,

• zaprogramowanie robotów po torze w kształcie choinki,

• najładniejsze wykonanie kolędy,

• najładniejsze pomalowanie bombki wykonanej w technologii 3D.

Cena: 500 zł prelekcje, 1200 zł konkursy



Adresat: dzieci od 3 roku życia, młodzież,

Korzyści: aplikacje edukacyjne rozwijają m.in. spostrzegawczość, uczą liczenia, odmierzania 

czasu, zaspokajają ciekawość dzieci, chęć poznawania nowych kultur i miejsc, ciekawy 

pomysł na prezent pod choinkę,

Opis: stanowisko łączy zabawę z nauką, dzieci mogą nauczyć się gry kolęd na skrzypcach, czy 

zrobić sobie kartkę świąteczną, zaś bezpieczne aplikacje edukacyjne przeniosą dzieci m.in. w 

świat dinozaurów, na dno oceanu, do jaskini piratów, czy wioski indiańskiej. Dzieci biorą 

udział w świątecznej zabawie z QR codeami, rozpoznając zaszyfrowane pytania i udzielając 

odpowiedzi.

Cena: 1300 zł

Stanowisko aplikacji świątecznych 
i edukacyjnych



Adresat: dzieci od 3 roku życia, młodzież,

Korzyści: rozwój koncentracji i koordynacji 

ruchowej dzieci, odkrywanie świata wirtualnej 

rzeczywistości,

Opis: dzięki okularom VR dzieci mogą polatać z 

Mikołajem saniami po niebie, porzucać się 

śnieżkami, czy podziwiać piękne zimowe krajobrazy. 

Nie zabraknie także najlepszych aplikacji VR dla 

dzieci: m.in. sterowanie  orłem w przestworzach za 

pomocą ruchów głowy.

Cena: 1500 zł

Stanowisko świątecznej 
wirtualnej rzeczywistości 



Adresat: dzieci od 4 roku życia, młodzież,

Korzyści: nauka jasnego wyrażania swoich oczekiwań, poczucie sprawstwa, nauka 

logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności konsekwentnego dążenia do celu, 

nauka cierpliwości i wytrwałości, rozwija twórcze myślenie i szukania nowych 

rozwiązań.  

Opis: wprowadzenie dziecka w świat programowania. Za pomocą flamastrów (lub 

programując na tablecie) dzieci mogą w prosty sposób napisać swój pierwszy 

program. Robot rozpoznaje odpowiednie sekwencje kolorowych linii i podąża ich 

śladem. Możliwość programowania robota po torze układającym się w (przykłady): 

- drogę sań Św. Mikołaja po niebie lub po zaśnieżonym lesie,

- obrysie renifera,

- spacer robota po choince.

Cena: 1600 zł

Stanowisko programowania z reniferami



Adresat: dzieci od 3 roku życia, młodzież,

Korzyści: rozwój zdolności manualnych dziecka, 

wprowadzenie w atrakcyjny i nowoczesny temat 

robotyki, 

Opis: stanowisko to specjalnie zaprojektowane tory dla 

robotów

w kształcie choinki lub rozgwieżdżonego niego, po 

których dzieci poruszają się zdalnie sterowanymi 

robotami. Intuicyjne sterowanie oraz chęć sprawdzenia 

własnych umiejętności przyciąga każde dziecko.

Cena: 1700 zł 

Stanowisko na świątecznym torze



Adresat: dzieci od 4 roku życia, młodzież,

Korzyści: rozwój motoryki małej, doskonalenie umiejętność 

napinania i rozluźniania mięśni, ćwiczenia ruchu nadgarstka, 

przedramienia i ramienia, rozwijanie kreatywności, rozwój 

obu półkul mózgowych, ćwiczenia logopedyczne.

Opis: dzieci otrzymują tablety, gdzie w specjalnej aplikacji 

ceramicznej wykonują naczynia na kole garncarskim. 

Następnie w świecie rzeczywistym wykonują wazony 

świąteczne, mikołaje, renifery, gwiazdki, choinki etc. przy 

pomocy gliny szybkoschnącej. Wykonane przedmioty dzieci 

zabierają ze sobą do domu.

Cena: 2000 zł

Stanowisko ceramiki świątecznej



Stanowisko mikołajkowej 
animacji komputerowej

Adresat: dzieci od 4 roku życia, młodzież,

Korzyści: rozwój zdolności manualnych dziecka, pobudzanie wyobraźni dziecka, 

nowoczesna nauka elementów programowania, animacji poklatkowej

i reżyserowania, 

Opis: dzieci tworzą scenariusz własnego filmu o tematyce mikołajkowej. Następnie lepią z 

plasteliny wszystkie postacie oraz elementy tła. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa: 

dzieci ustawiają postacie przed tabletem i robią sekwencje zdjęć postaci w różnych 

pozach. W specjalnej aplikacji zdjęcia są nakładane na siebie i tak powstaje film, który 

może być udostępniony rodzicom po pikniku. Dodatkowo chętne dzieci będą mogły się 

przebrać w stroje mikołajkowe i nagrać film w technologii poklatkowej – udostępniony do 

celów promocyjnych klienta po pikniku.

Cena: 2100 zł



Adresat: dzieci od 3 roku życia, młodzież,

Korzyści: rozwój umiejętności plastycznych oraz pełne 

uczestnictwo dzieci w procesie tworzenia przedmiotu,

Opis: dzieci mogą same projektować

i  wykonywać znaczki oraz magnesy, które następnie 

zabierają ze sobą do domu. Dzieci rysują mikołaje, 

sanie, prezenty, choinki, renifery, bałwanki, a następnie 

układają wszystkie elementy znaczka lub magnesu na 

maszynie i same go wybijają.

Cena: 2250 zł 

Stanowisko wybijania znaczków i 
magnesów mikołajkowych



Adresat: dzieci od 4 roku życia, młodzież,

Korzyści: rozwój zdolności projektowania przestrzennego, 

pobudzanie wyobraźni dziecka, poznanie zaawansowanego 

sprzętu do druku 3d, rozbudzanie u dzieci architektonicznych 

pasji.

Opis: na początku następuje prezentacja urządzenia i 

technologii drukowania w 3D. Potem dzieci wybierają kształt 

bombki, aniołka lub choinki do drukowania z dostępnych i 

następuje drukowanie przedmiotu. Po wydrukowaniu dzieci 

dołączają zawieszkę i zabierają własne modele do domu.

Cena: 2300 zł 

Stanowisko drukowania bombek, aniołków 
i gwiazdek w technologii 3D



Pełna oferta GMS Innowacje :



Klienci/Współpraca



Koordynatorzy GMS Innowacje

Nasi koordynatorzy i trenerzy mają wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, kierunkowe wykształcenie i pasję 

edukacji dzieci. 

Marcin Kasia Grzegorz Samanta Joanna





https://www.facebook.com/gmsinnowacje/
https://www.instagram.com/gms_innowacje/
https://www.youtube.com/channel/UCvARito4JCi24K28mnpH7wA

