
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

www.jarmark.poznan.pl
WKRÓTCE WIĘCEJ  INFORMACJ I  NA:  

OFERTA ŚWIĄTECZNYCH

PAKIETÓW DLA DZIECI

- KARUZELA - 
- spotkanie ze św. mikołajem -

- atrakcyjne warsztaty dla dzieci -
- przedstawienia - lodowisko -



Pakiet obejmuje Spotkanie z Mikołajem*, foto-pamiątkę, 
gadżet w postaci magnesu + pyszne kakao 

lub herbata dla każdego dziecka oraz opiekuna.

* spotkanie odbędzie się w specjalnie przygotowanej, 
Chatce Mikołaja

OFERTA DLA 
GRUP ZORGANIZOWANYCH:

CENA od 39 ZŁ BRUTTO/ZA DZIECKO
PAKIET 1



Pakiet obejmuje Spotkanie z Mikołajem, 
foto-pamiątkę, gadżet w postaci magnesu, warsztat dla 

dzieci + pyszne kakao lub herbata dla każdego 
dziecka oraz opiekuna.

CENA 69 ZŁ BRUTTO/ZA DZIECKO

DO WYBORU:

WARSZTATY „PIERNIKI”
W ramach warsztatu dzieci przygotują ciasto 
do pieczenia pierników na bazie receptury 

Pierników Toruńskich. Pierniki zostaną wypieczone 
w piecu przez animatorów, a następnie zostaną ozdobione przez dzieci.

WARSZTATY „BOMBKA”
W ramach warsztatu dzieci samodzielnie ozdabiają szklaną 

bombkę, która zostanie ubrana w strój bałwanka, 
stanowiąc przepiekną ozdobę do zawieszenia na choince.

PAKIET 2

maksymalna 
liczba dzieci

na warsztatach:

25

Czas 
trwania 

warsztatów:

45 min

Gotowe pierniki uczestnicy zabierają ze sobą do domu.



Pakiet obejmuje Spotkanie z Mikołajem, foto-pamiątkę, 
gadżet w postaci magnesu,

 warsztat dla dzieci + pyszne kakao lub herbata dla każdego 
dziecka oraz opiekuna, jednorazowe wejście na lodowisko

CENA 89 ZŁ BRUTTO/ ZA DZIECKO

PAKIET 3

DO WYBORU:

WARSZTATY „PIERNIKI”

WARSZTATY „BOMBKA”

maksymalna 
liczba dzieci

na warsztatach:

25

W ramach warsztatu dzieci przygotują ciasto 
do pieczenia pierników na bazie receptury 

Pierników Toruńskich. Pierniki zostaną wypieczone 
w piecu przez animatorów, a następnie zostaną ozdobione przez dzieci.

Gotowe pierniki uczestnicy zabierają ze sobą do domu.

W ramach warsztatu dzieci samodzielnie ozdabiają szklaną 
bombkę, która zostanie ubrana w strój bałwanka, 

stanowiąc przepiekną ozdobę do zawieszenia na choince.

Czas trwania 
warsztatów:

45 min

lodowisko:

45 min



INFORMACJE DODATKOWE:

• Warsztaty dla dzieci odbywać się będą w każdym 
tygodniu o godzinach: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
od 19 listopada do 23 grudnia, od wtorku do piątku, 
w budynku Poznań Congress Center na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich.

• dojazd we własnym zakresie, parking autokaru
 na terenie gratis

• dla minimum 3 klas rabat 5% od ceny jednostkowej  

  

• możliwość zakupienia dodatkowych 
atrakcji/warsztatów na miejscu

• możliwość wypożyczenia łyżew na miejscu 

KAŻDE DZIECKO OTRZYMA 
KUPON RABATOWY NA KARUZELĘ!  



MONIKA RUDZKA
691  032  675

MONIKA.RUDZKA@GRUPAMTP.PL

KONTAKT W SPRAWIE ZAPISÓW:


