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WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE 

OFERTA

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

Organizujemy: od 11 września do 15 października 2017 

Święto Ziemniaka w formie wyjazdowej / miejsce:  
1. Głębowice/ Garnierówka i okolice lub 
2. Zawonia – Złotówek (Klinika Zwierząt Leśnych) 
Sugerowane godziny: 9.00 – 14.00 (możliwość zmiany). 

W programie:  
- wykopki na wesoło, 
- ziemniaczana gra terenowa, 
- pieczątki z ziemniaków, 
- warsztaty kreatywne  - gniotki a’la ziemniak, 
- gry i zabawy z animatorami, 
- ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek + napoje. 

Koszt: 45 zł/ osoba  
Cena obejmuje pełną organizację wraz z określonym wyżywieniem. Nie obejmuje dojazdu. 

Święto Ziemniaka we Wrocławiu (CIW Zakrzowska 29 lub Wielkopolska 72) 
W programie 3 warsztaty: 
- pieczątki z ziemniaków 
- ziemniaczane gry i zabawy z animatorami 
- ziemniaczane warsztaty kulinarne - Zakrzowska 29 
lub 
- ziemniaczany trening crossfitowy – Wielkopolska 72 
koszt: 25 zł/ osoba/3 warsztaty

Serdecznie zapraszamy do udziale w Święcie Ziemniaka, 
czyli całodniowej wyprawie z zadaniami, zabawami i warsztatami 
związanymi z ziemniakami. 
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WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE 

OFERTA

ŚWIĘTO DYNII

Organizujemy: od 16 października  września do 17 listopada 2017 

W programie 3 warsztaty: 
- ozdabianie dyń, 
- dyniowe gry i zabawy, 
- kulinarne wariacje z dynią w roli głównej - Zakrzowska 29, 
lub 
- dyniowy trening crossfitowy- Wielkopolska72, 

Miejsce: 
Centrum Inicjatyw Wszelakich Zakrzowska 29 
lub 
Centrum Inicjatyw Wszelakich Wielkopolska 72 

Koszt:  25 zł/ osoba/3 warsztaty 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Święcie Dyni,
czyli kreatywnych warsztatach i zabawach związanych z dynią.



Edukacja Kreatywna  

tel./ biuro: 784 193 312, Karolina Hucz: 600 830 656 , Agnieszka Kaczor-Tykierko: 507 727 092 

biuro@edukacjakreatywna.pl, www.edukacjakreatywna.pl

WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE 

OFERTA

FABRYKA PREZENTÓW

Organizujemy: od 20 listopada do 22 grudnia 2017 roku 

W programie 3 warsztaty: 
- wykonanie prezentu typu hand made (do wyboru: maskotki zrobione w oparciu o 
przygotowane przez nas formatki, breloki lub broszki wykonane techniką filcowania na 
mokro, upominki szyte z filcu, koralikowe breloki, zapachowe zawieszki choinkowe); 
- świąteczne gry i zabawy, czyli tradycje bożonarodzeniowe na wesoło zakończone 
 wypisaniem świątecznej kartki, która zostanie wysłana do wybranego adresata, 
- kulinarne wariacje bożonarodzeniowe (do wyboru: pierniki, korzenne ciasteczka, świąteczne 
muffiny lub pierogi) – Zakrzowska 29 
lub 
- mikołajkowy trening crossfitowy z niespodziankami – Wielkopolska 72. 

Miejsce: 
Centrum Inicjatyw Wszelakich Zakrzowska 29 
lub 
Centrum Inicjatyw Wszelakich Wielkopolska 72 

Koszt:  25 zł/ osoba/3 warsztaty 

Jak co roku, tak i tym razem zapraszamy do wizyty 
w naszej Fabryce Prezentów, w której uczestnicy, wspólnie 
z pomocnikami św. Mikołaja, przygotują świąteczne 
upominki, wezmą udział w świątecznych zabawach 
oraz poznawaniu bożonarodzeniowych tradycji. 
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WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE 

OFERTA

MIKOŁAJKOWE POTYCZKI SPORTOWE

Organizujemy: od 1 do 15 grudnia 2017 roku 

W programie: 
- udział w mikołajkowych potyczkach sportowych, pod okiem trenera, na prawdziwej sali 
crossfitowej, 
- udział w śnieżynkowych zabawach bożonarodzeniowych , 
- wykonanie filcowego prezentu świątecznego. 

Miejsce: Centrum Inicjatyw Wszelakich Wielkopolska 72 

Koszt: 25 zł (w tym słodki upominek dla każdego dziecka)/ osoba/3 warsztaty 

To będzie niezapomniane spotkanie ze świętym Mikołajem. 
Wszystkie dlatego, że Mikołaj postanowił zgubić brzuch 
i zostać świętym w wersji fit. 
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WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE 

OFERTA

BAL KARNAWAŁOWY

Organizujemy: 2 stycznia – 9 lutego 2018r. 

W formie wyjazdowej:   
pokarmelitański zespół klasztorny w Głebowicach „Garnierówka”. 
Fundatorem miejsca jest ten sam człowiek, który ufundował Aulę Leopoldyńską we 
Wrocławiu. W pięknym klasztornym refektarzu uczestnicy przygotują swoje przebrania 
i wezmą udział w zabawie karnawałowej pełnej zagadek i zadań do wykonania. 
W programie: 
- kreatywny warsztat manualny tworzenia masek karnawałowych, 
- udział w zabawie karnawałowej, 
- „podchody” po zabudowie klasztornej 
- poczęstunek: słodki stół - ciasteczka, popcorn, cukierki, paluszki, napoje oraz kiełbaski 
z grilla z pieczywem 
Koszt: 45 zł 
Cena obejmuje pełną organizację wraz z określonym wyżywieniem. Nie obejmuje dojazdu. 

We Wrocławiu: CIW Zakrzowska 29 lub CIW  Wielkopolska 72 
W programie: 
- warsztat tworzenia masek karnawałowych, 
- bal karnawałowy, 
- trening sportowy (Wielkopolska 72) 
lub 
- karnawałowy warsztat kulinarny (Zakrzowska 29) 
Koszt: 25 zł/ osoba/3 warsztaty 

Serdecznie zapraszamy do udziału w niezwykłej zabawie 
karnawałowej, której uczestnicy sami wykonają swoje 
przebranie. 
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WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE 

OFERTA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Organizujemy: od 3 do 14 stycznia 2018 roku 

W programie: 
- prezent dla babci, 
- prezent dla dziadka 
- gry i zabawy: „Jak się bawili nasi dziadkowie?” 
- warsztat kulinarny: „W kuchni u babci” – Zakrzowska 29. 
(do wyboru 3 warsztaty) 

Miejsce: Centrum Inicjatyw Wszelakich Zakrzowska 29 
lub 
Centrum Inicjatyw Wszelakich Wielkopolska 72 

Koszt:  25 zł/ osoba/3 warsztaty 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału w 
przygotowaniach prezentów dla babci i dziadka oraz zabaw 
przybliżających uczestnikom dzieciństwo ich babć i dziadków.
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WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE 

OFERTA

ZAPRASZAMY DO DOKONYWANIA REZERWACJI 

Kontakt i zapisy: 
Karolina Hucz- tel. 600 830 656 

Agnieszka Kaczor – Tykierko – tel. 507 727 092


