
 

 

 

Oferta spotkania 

świątecznego 

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, w którym  wszyscy 

pragną zatrzymać się choć na chwile w zaganianym świecie, 

porozmawiać, przekazać dobre życzenia. Spotkania świąteczne, 

wigilie firmowe są wspaniałym momentem, by  takie chwile przeżyć. 

 Na Państwa spotkaniu wigilijnym proponujemy stworzyć niezwykły 

klimat poprzez przypomnienie staropolskich świątecznych 

zwyczajów, tradycji, smaków i zapachów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program sceniczny opcja 1 

CHRISTMAS CHALLENGE 

Święta tuż za pasem, a czy wszystko na pewno gotowe? Uczestnicy Wigilii, 

podzieleni na grupy, będą musieli udowodnić, że są w stanie podołać  

Christmas Challenge naszych elfików Świętego Mikołaja – czyli konkurencjom 

związanym z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia.  

Przykładowe konkurencje: 

• Naprawa sań Świętego Mikołaja 

• Pakowanie prezentów na czas 

• Drużynowe dekorowanie choinki  

• Śpiewanie kolęd 

• Lepienie pierogów z zamkniętymi oczami  

• Karmienie reniferów 

• Quiz wiedzy o polskich tradycjach 
 

Każdy z kapitanów drużyn otrzyma specjalną kartę Perfekcyjnie 

Przygotowanych Świąt, na której będzie zbierać punkty zdobyte przez swoją 

drużynę, aby na koniec Elfik Psotek mógł wyłonić zwycięzców.  

 

 

 

 

 



Program sceniczny opcja 2  

DRUŻYNOWY PUCHAR ŚWIĘTEGO 

MIKOŁAJA 

  

Podzieleni na kilka drużyn, zawodnicy będą walczyć o Puchar Świętego 

Mikołaja.  Aby zwyciężyć każda drużyna musi wykonać szereg wesołych zadań 

zleconych przez elfiki (każda konkurencja będzie prowadzona przez elfa 

konferansjera oraz elfy animatorów). W każdej załodze zostanie wyłoniony 

kapitan, który będzie odpowiedzialny za zbieranie punktów oraz motywowanie 

swojej drużyny do działania. Świąteczna atmosfera i doskonała zabawa 

gwarantowana! 

 

Konkurencje Drużynowego Pucharu Świętego Mikołaja:  

 

 Rzut śnieżkami do celu 

 Toczenie śniegowej kuli 

 Rzut wieńcem na rogi Renifera 

 Chór Świętego Mikołaja  

 Podkuwanie renifera na czas 

 Budowa komina  

 Roztańczony Elfik– szalone tańce  

 Wyścigi zaprzęgów reniferów  

 



 

ELEMENTY SCENOGRAFICZNO-

DEKORACYJNE 

 W celu nadania bardziej świątecznego charakteru, sali 

proponujemy ozdobić scenę  elementami scenograficznymi 

związanymi ze świętami. 

 Proponujemy umieścić na scenie kilka choinek (np. 6 szt.) ozdobionych 

światełka , łańcuchami . Wokół choinek pojawią się różnej wielkości 

prezenty- od ogromnych do malutkich- ozdobione pięknym , błyskotliwym 

papierem ( lub w wersji eko –szarym papierem z błyszczącymi wstążkami) 

. W tle pojawi się kominek , zarys chatki Mikołaja wśród zimowych , 

białych zasp i gwiazdek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONCERT KOLĘD 

 

Rodzinne kolędowanie i zimowych piosenek śpiewanie. 

 

Nastrój świąt dopełni klimatyczny koncert najpiękniejszych, tradycyjnych 

polskich kolęd i pastorałek. Do wspólnego śpiewania z artystami zaprosimy całe 

rodziny udostępniając śpiewniki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIRE SHOW 

Niepowtarzalne widowisko taneczne, podczas którego tancerze ognia 

w rytm celtyckiej i słowiańskiej muzyki zabiorą uczestników w 

niesamowity, hipnotyzujący świat płomieni i sztuki. 

Pokaz trwa ok. 15 minut, jest realizowany na zewnątrz, przez lokalną grupę 

artystów. 

 

 

 



 

SPOTKANIE ZE  

ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM I ELFIKIEM 
 

 Św. Mikołaj oraz Elfik mogą rozdać prezenty przygotowane przez 

Państwa firmę pracownikom. Zarezerwowany czas na wspólne zdjęcia 

z Mikołajem w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. 

 

 



 

FABRYKA PREZENTÓW 

Od rodziców  dla dzieci. W fabryce pracowIite Elfy i będą pomagały  stworzyć 

piękne  prezenty. Prezenty będzie można również zapakować tak by były 

gotowe do położenia pod choinkę. 

 

 Świąteczne t-shirty 

 

 

Elfikowe  ręcznie malowane 

farbami do tkanin, które nie 

spierają się i utrzymują 

kolory. Pięknie zapakowane w 

folię florystyczną i ozdobione 

kokardką będą 

fantastycznym, wyjątkowym 

prezentem dla każdego 

członka rodziny. 

 

 

 



 

 

ŚWIĄTECZNE KASYNO 

 

Elfiki i Święty Mikołaj nie zawsze są tacy grzeczni. Od czasu do czasu 

lubią zajść do Świątecznego Kasyna i nieco się rozerwać. 

 

Stanowisko rozstawione będzie w holu gdzie uczestnicy będą mogli zagrać w 

różne hazardowe gry, np. ruletka, Black Jack, poker, kości. Każdy na wejściu 

otrzyma pulę żetonów do wykorzystania podczas gry. Na koniec działania 

kasyna na scenie odbędzie się licytacja świątecznych prezentów za zdobyte 

żetony. 

 



 

 

WARSZTAT ŚWIĄTECZNY 

 

Zapraszamy na najbardziej pachnący warsztat świąteczny- wspólne 

pieczenie i ozdabianie pierników . Takie własnoręcznie zrobione i 

pięknie zapakowane pierniczki będą uroczym prezentem dla bliskiej 

osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BINGO 

 

Wszystkim znana gra towarzyska, doskonała na każdą 

imprezę. Rozgrywka podczas zabawy scenicznej, dla każdego 

uczestnika karta do gry. Dla zwycięzców nagrody i dodatkowe 

punkty dla drużyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PACZKI ŚWIĄTECZNE 

Regionalne specjały w drewnianych skrzyniach, przetwory, 

lokalne przysmaki, tj. smalec, przetwory, orzechy itp.)  lub 

paczki tradycyjne . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo:  

Istnieje możliwość zorganizowania gadżetów 

pamiątkowych, np. czapeczek świątecznych, butonów i 

innych z logiem firmy. 

                                                                                                                                                                                                                                  


