„Święta, święta…”
Szanowni Państwo,
wspólne celebrowanie ważnych momentów buduje ducha Zespołu i ma duży
wpływ na wzrost motywacji Pracowników.
Jesień to doskonały moment, aby z wyprzedzeniem pomyśleć o okresie Świąt
Bożego Narodzenia i spokojnie zastanowić się nad tym, jak w tym roku będzie
wyglądało firmowe świętowanie.
Pozwoliliśmy sobie przygotować kilka propozycji dzięki którym bożonarodzeniowe
celebrowanie nie będzie tylko nudnym spotkaniem „przy śledziku”, ale rozwojowym,
dynamicznym, ciekawym, integrującym i edukującym wydarzeniem.

Nasi Konsultanci chętnie przedstawią szczegóły oferty podczas spotkania z Państwem.
Każda nasza propozycja może zostać zmodyfikowana i dopasowana do specyficznych
potrzeb Państwa firmy.
Zapraszamy do współpracy!

W zależności od potrzeb i chęci, proponujemy wybór spośród 4 opcji
różniących się formą i rozmachem imprezy. Organizujemy eventy dla grup od 10 do 300 osób.
A GDYBY TAK…

SYMBOLICZNE
SPOTKANIE W
CIEPŁEJ ATMOSFERZE

NIEZAPOMIANY CZAS W
CIEKAWEJ KONWENCJI

MIASTECZKO ŚWIĄTECZNE
PEŁNE ATRAKCJI

Czas trwania: 2-3 godz.

Czas trwania: 5-6 godz.

Czas trwania: cały dzień

Miejsce:
• sala
w siedzibie firmy
lub
• restauracja niedaleko
biura.

Miejsce: restauracja z przestronną salą

Miejsce: karczma na obrzeżach/poza
miastem

Cena netto:
•dla 20 os. ok. 3600 PLN
•dla 50 os. ok. 6200 PLN
Cena zawiera
zorganizowanie i
przeprowadzenie
imprezy oraz catering.
Nie zawiera wynajmu
sali.

Opcja: możliwość zorganizowania
imprezy dla Pracowników i ich Rodzin
z dodatkowymi atrakcjami dla Dzieci.

Opcja: możliwość zorganizowania imprezy
dla Pracowników i ich Rodzin
z dodatkowymi atrakcjami dla Dzieci.

Cena netto dla 50 os. :
•Święta dookoła świata ok.13 300 PLN;
•Święta w staropolskiej konwencji
ok.13 300 PLN;
•Eko-święta ok.15 500 PLN.

Cena netto dla 50 os.: ok. 28 500 PLN.

Czas i miejsce zależne
od wyboru
i dopasowania
koncepcji.
Cena netto dla 50 os.:
•kulig :ok. 15 000 PLN;
•gwiazdka innym
ok. 3 300PLN;
•Święta egzotyczne ok.
16 500 PLN.

Cena zawiera zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy oraz wszelkie potrzebne materiały do warsztatów,
atrakcji, dekoracji.
Cena nie zawiera wynajmu sali, cateringu i ewentualnego dojazdu Uczestników oraz upominków.
Koszty restauracji oraz cateringu są zależne od preferowanej przez Klienta lokalizacji oraz menu.

SYMBOLICZNE SPOTKANIE W CIEPŁEJ ATMOSFERZE
Propozycja przebiegu spotkania:
•Powitanie Pracowników
•Ekspresowy konkurs bożonarodzeniowy z nagrodami na rozgrzanie

• Twórczo
• Niezbyt długo
• Oszczędnie

•Świąteczny hand made – uczestnicy wykonują własnoręcznie świąteczny element, prezent
x(wybrany spośród dalszych propozycji, pod okiem animatora-plastyka)

•W trakcie twórczej pracy prowadzący opowiada o ciekawych zwyczajach świątecznych
i rozgrzewa atmosferę anegdotami
•Życzenia (składane przez wybraną osobę z Firmy lub przez prowadzącego)
•Wspólne spożycie posiłku świątecznego
•Zakończenie spotkania
Czas trwania: 2-3 godz.,
następnie Pracownicy wracają do swoich zajęć.

SYMBOLICZNE SPOTKANIE W CIEPŁEJ ATMOSFERZE
Warsztaty do wyboru:
•Wykonanie bombek: metodą decoupage, filcowanych na
sucho, patchworkowych, karczochy, zdobionych cekinami i in.
•Wykonanie kartek świątecznych techniką skrapbooking,
quilling i in.
•Stroik świąteczny lub podstawka do choinki
•Pachnące świece ozdobne lub do masażu
Pod koniec tej części spotkania proponujemy
pokaz malowania bombek techniką „one stroke”

Imprezie może towarzyszyć
wystawa ręcznie robionych
ozdób świątecznych.

Świąteczny hand made
Animator przeprowadza krótki pokaz
zastosowania wybranej techniki,
następnie uczestnicy wykonują element
z przygotowanych materiałów (swoje
dzieło mogą zabrać do domu lub
postawić w miejscu pracy).

CZAR ŚWIATECZNEJ KRZĄTANINY
W tej koncepcji proponujemy podzielić Pracowników na 3 grupy, które otrzymają zadania kulinarne i
manualne. Bez względu na wiek czy płeć, „kucharzenie” w grupie jest bardzo wciągające, a świąteczny hand
made, którego powstanie ma określony cel okazuje się być bardzo miłym, kreatywnym i rozwijającym
doświadczeniem.

I grupa:
• wałkowanie ciasta, wycinanie lub formowanie pierników, pilnowanie czasu pieczenia,
przygotowanie do zdobienia

• wykonanie stroików świątecznych z naturalnych elementów
II grupa:
• wałkowanie i wycinanie ciasta, lepienie pierogów
• Wykonanie ozdób choinkowych różnymi technikami
III grupa:
• zrobienie kutii z przygotowanych składników
• wykonanie zdobionych świątecznie świec

CZAR ŚWIATECZNEJ KRZĄTANINY
Grupy wykonują swoje zadania przez około 80 min., następnie wszyscy razem zdobią upieczone w
restauracji pierniki – jest to element wyzwalający dużo pozytywnej energii w grupie.

Stroiki wykonane przez grupę wędrują jako ozdoby na stoły.
Po części warsztatowej Uczestnicy zasiadają do uroczystej kolacji, której elementem są wykonane
przez grupy: pierogi, kutia i pierniki. Pod koniec biesiadowania odczytywane są indywidualne
życzenia wymyślone podczas zajęć, po czym każdy otrzymuje kartkę z życzeniami oraz kilka
pierników ozdobionych w trakcie zajęć (zapakowanych przez organizatorów w trakcie kolacji) oraz
ewentualnie prezent od Firmy.
Całość trwa ok. 3,5 godz., a stroiki i ozdoby choinkowe po imprezie zostają przewiezione do
siedziby Firmy – dekoracja i miłe wspomnienie po świątecznej imprezie.
Koszt 5 000 zł zawiera: organizację i obsługę imprezy (instruktor plastyczny oraz wsparcie
techniczne), materiały i przyrządy do wykonania stroików, kartek, zapakowania pierników,
zabezpieczenie stanowisk pracy, transport stroików.
Cena nie zawiera: wynajmu sali, cateringu, artykułów i półproduktów do części kulinarnej
(restauracje nie pozwalają na przyniesienie własnych artykułów spożywczych (ze względów
bezpieczeństwa żywienia), zatem wycena zależy od wybranej lokalizacji, natomiast przygotowane
dania będą stanowiły element kolacji, dzięki temu można wybrać mniej rozbudowane, a zatem
tańsze menu kolacyjne).

ŚWIĘTA TO WYZWANIE
Koncepcja oparta o współzawodnictwo grup prowadzone w duchu świąt, wyzwalające energię i
kreatywność.

Przebieg:
Uczestnicy są podzieleni na 4 grupy, zajmują miejsca przy swoich stanowiskach. Prowadzący
wita wszystkich, zagają świąteczną opowieścią, a następnie proponuje zmierzenie się z kilkoma
zadaniami w duchu wyzwania, za które uczestnicy otrzymują „bombki” (punkty).
Konkurs składa się z 3 rodzajów zadań:
• quiz wiedzy (ale też sprawdzenie kreatywności) na temat różnych zwyczajów świątecznych;
• zadania manualne i twórcze – np. robienie ozdób choinkowych techniką origami na czas
(wygrywa ta grupa, która ma najwięcej i najdokładniej zrobionych ozdób), odśpiewanie
popularnej kolędy w zaskakującej linii melodycznej itp.
• teatr czyli kreatywne odegranie scenki na zadany temat np. „przyjeżdża teściowa na
święta…”, „co robi św. Mikołaj po godzinach…” itp.
Na zakończenie zadaniem grup jest wymyślenie i wydeklamowanie podziękowania za
towarzystwo innym grupom.
Zwycięska grupa (lub grupy w przypadku remisu) otrzymują wielką paczkę czekoladowych
cukierków, a pozostałe grupy – mniejsze paczki równie smacznych łakoci. Cukierki można
powiesić w domu na choince lub spożyć na miejscu bez myślenia o diecie! 

ŚWIĘTA TO WYZWANIE
Po części konkursowej Uczestnicy wieszają wykonane ozdoby origami na choince i zasiadają do
uroczystej kolacji, w trakcie której może nastąpić złożenie życzeń przez osobę decyzyjną w
Firmie i rozdanie prezentów.

Całość trwa ok. 3 godz.
Koszt 4 200 zł zawiera: organizację i obsługę imprezy (prowadzący oraz wsparcie techniczne),
materiały do zadań konkursowych, paczki łakoci (nagroda w konkursie).
Cena nie zawiera: wynajmu sali, cateringu.

Jako opcję, proponujemy nagranie przebiegu
imprezy – film na którym zostaną zarejestrowane
formy teatralne, oryginalne śpiewane kolędy i inne
kreatywne działania może być ciekawą pamiątką dla
Uczestników imprezy. Koszt nagrania wraz z
montażem wynosi: 1600 zł.

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI
Propozycja przebiegu spotkania:
•Powitanie Pracowników, podział na grupy (5-12 osób)
•Warsztaty w grupach - Uczestnicy przygotowują elementy
świąteczne określone w koncepcji imprezy
•W trakcie twórczej pracy prowadzący opowiada

o ciekawych zwyczajach świątecznych i rozgrzewa atmosferę
anegdotami
•Uczestnicy wspólnie rozstawiają stoły, dekorują salę i zasiadają do świątecznej wieczerzy

•Przed posiłkiem jest czas na prezentację efektów pracy – podziwianie, komentowanie,
wspólne śpiewanie kolęd, życzenia
•Biesiada świąteczna
•Prezenty
•Zakończenie spotkania

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

ŚWIĄTECZNIE DOOKOŁA ŚWIATA
Zespół podzielimy na kreatywne
kąciki tematyczne. Każda grupa
będzie miała do wykonania
konkretne zadania związane ze
swoim regionem świata.
Każdej grupie będzie towarzyszyła
osoba – obcokrajowiec lub znawca
tradycji danego regionu (jako opcja).
Efekty pracy zostaną
zaprezentowane podczas finału
i wieczornej kolacji przy stole.

Czy wiesz, że…?
W Anglii powstała pierwsza kartka świąteczna
oraz że najważniejszym greckim symbolem świąt
jest żaglowiec. Cicha noc – jedna z najbardziej
znanych kolęd na świecie, po raz pierwszy została
wykonana podczas pasterki w 1818 roku,
w austriackim Oberndorf bei Salzburg. Natomiast
we Włoszech, w miejscowości Greccio w Lacjum,
z inicjatywy św. Franciszka z Asyżu w 1223 roku
powstała pierwsza żywa szopka, która dała
początek tej bożonarodzeniowej tradycji. Stąd
rozeszła się na cały świat.

Możliwość zorganizowania eventu dla Pracowników
i ich Rodzin z dodatkowymi atrakcjami dla Dzieci

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

ŚWIĄTECZNIE DOOKOŁA ŚWIATA
Przykładowe zadania do wykonania i kraj pochodzenia
Calennig (walijskie zdobione jabłko) – przygotowanie jabłek
według walijskiej tradycji, ozdobienie nimi stołu
Pepparkakor (szwedzkie pierniczki), które wykorzystamy do
przygotowania przepysznych ośnieżonych trufli

Kolumbijskie światło – udekorowanie sali światełkami
ułożonymi w opracowane przez grupę figury
Ozdabianie modelu żaglowca – najważniejszego
greckiego symbolu świąt
Irlandzki bożonarodzeniowy wieniec – przygotowanie
materiałów, wykonanie wieńcy i girland świątecznych,
ozdobienie sali

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

W KLIMACIE STAROPOLSKIM
Wystrój sali, oprawa spotkania, a także potrawy na świątecznym stole pozostają
w klimacie dawnych czasów. Nie będzie znanej każdemu choinki z bombkami, ani
elektrycznych światełek. Uczestników powita zapach siana i blask świec…

Możliwość zorganizowania eventu dla
Pracowników i ich Rodzin z dodatkowymi
atrakcjami dla Dzieci

Czy wiesz, że…?
Dawniej zamiast choinki w domach ustawiano snopy słomy.
Na Podlasiu były zwane hościkami. Wystrój świąteczny uzupełniało
siano rozsypane na podłogach. Symbolizowało ono stajenkę,
w której narodził się Chrystus i całkiem przyziemnie pozwalało na
niezamiatanie podłóg przez cały okres świąteczny. Miało ono mieć
także moc przekazywania zdrowia.
Na każdym stole musiał być kompot z suszu oraz wybrane
produkty: warzywa strączkowe dające siłę, orzechy symbolizujące
życie ukryte w skorupie, mak zapewniający wszelkie dobro i miód,
który dawał mądrość i pracowitość.
Odwiedziny kolędników były dobrą wróżbą dla domu. W każdej wsi
była grupa kolędników, która obchodziła także okoliczne
miejscowości. Zwykle przedstawienia łączyły przekazy biblijne
z miejscowymi plotkami i najważniejszymi wydarzeniami.

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

W KLIMACIE STAROPOLSKIM
Uczestników podzielonych na grupy zaprosimy do wspólnego przygotowania
oprawy imprezy:
Grupa „Zdobników izby” przygotuje zdobiony podłaźnik (czubek jodły
zawieszony nad stołem), udekoruje salę własnoręcznie wykonanymi
ozdobami z orzechów, słomy, bibuły i gałązek świerku oraz snopkami słomy.
Grupa „Gospodyń i gospodarzy” przygotuje świąteczne jadło, które zostanie
spożyte przed posiłkiem serwowanym przez kelnerów: uszka z kapustą
i grzybami podane do barszczu, śledzia i kutię.
Grupa „Kolędników” zaśpiewa najstarsze kolędy przy
akompaniamencie zawodowego muzyka oraz
przygotuje przedstawienie świąteczne. Dodatkowa
inwencja twórcza zostanie włożona w przygotowanie
odpowiednich do występu stroi.
Grupa „Budowniczych atmosfery” zbuduje świeczniki, wykona
własnoręcznie świece i przygotuje naturalną, pachnącą oprawę świetlną
kolacji. Dodatkowo ozdobią i zapakują świece, które będą prezentem dla
każdego uczestnika imprezy.

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

W KLIMACIE STAROPOLSKIM
FINAŁ I KOLACJA
Po części przygotowań, Uczestnicy
w ozdobionej sali zasiądą do stołów
wśród płonących świec, spożyją
posiłek przygotowany przez grupę
kulinarną i obejrzą występ
Kolędników.
Kolejną atrakcją będzie pojawienie się ETNOGRAFA, który opowie o staropolskich
tradycjach świątecznych w różnych regionach Polski. Po tej ciekawej opowieści,
prowadzący zaprosi wszystkich do udziału w energetyzującym quizie, dotyczącym
poznanych zwyczajów, a zwycięska grupa otrzyma upominek.
Następnie program przewiduje czas na posiłek złożony
ze staropolskich dań, a po nim wręczenie upominków
(świec) i zakończenie świętowania.

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

EKOŚWIĘTA
•Uczestnicy wybierają tematykę, która
najbardziej ich interesuje spośród
przygotowanych propozycji (zapisują się na
konkretne warsztaty przed eventem).
•W pierwszej części spotkania Uczestnicy
biorą udział w warsztatach prowadzonych
przez Ekspertów w danej dziedzinie.
•Po warsztatach zapraszamy do wspólnego
udekorowania choinki Eko ozdobami,
a następnie spożycia świątecznych potraw
przygotowanych zgodnie z zasadami kuchni
5 przemian.
Możliwość zorganizowania eventu dla
Pracowników i ich Rodzin z dodatkowymi
atrakcjami dla Dzieci

Wieczór uświetni koncert kolęd
„bez prądu” w wykonaniu
profesjonalnego zespołu (opcja).

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

EKOŚWIĘTA
Proponowana tematyka warsztatów:
Świąteczna kuchnia wg 5 przemian – krótka opowieść o tym, czym jest
gotowanie wg 5 przemian: gotujemy zdrowo, ekologicznie; pomysły
na to jak wykorzystać „resztki”; przepisy świąteczne; wspólne
ugotowanie prostej potrawy

-

Najlepszy prezent to ten, który został wykonany
własnoręcznie – tworzenie pięknie zdobionych
i pachnących świec do masażu z masłem shea lub
świątecznych mydełek peelingujących

Eko-choinka - własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe
z naturalnych materiałów, różnymi technikami, z wykorzystaniem
słomy, bibuły, gazet, wełny, sznurka, pestek, orzechów itd.

NIEZAPOMIANY CZAS W CIEKAWEJ KONWENCJI

EKOŚWIĘTA
Proponowana tematyka warsztatów - c.d.:

Naturalny i kreatywny stroik świąteczny

Święta bez chemii –metody czyszczenia za pomocą ekologicznych
składników - do wykorzystania w przedświątecznym sprzątaniu;
naturalne zamienniki chemicznych środków spożywczych

Wyluzuj na święta – warsztat masażu relaksacyjnego

MIASTECZKO ŚWIĄTECZNE PEŁNE ATRAKCJI
„Christmas is all around…” - zatopmy
się całkowicie w klimacie Bożego
Narodzenia wyjeżdżając do
Świątecznego Miasteczka.

Uczestnicy przyjeżdżają autokarem do ogromnej gospody, w której czeka na nich mnóstwo
atrakcji. Na całym terenie są rozstawione punkty do których eksperci oraz animatorzy zapraszają
na warsztaty, pokazy i niespodzianki.
Uczestnicy bawią się, uczą, wykonują elementy świąteczne przy dźwiękach świątecznych
piosenek płynących z głośników, popijając grzane wino.
Wspólne ubieranie ogromnej choinki, życzenia i biesiada, to kolejne elementy świętowania.
A po kolacji prezenty i czas na rozrywkę: quizy, gry zimowo-świąteczne, kręcenie filmu…
Bożonarodzeniowe słodkości i pokaz nagranego filmu zakończą wspólny dzień.
Możliwość zorganizowania eventu dla Pracowników
i ich Rodzin z dodatkowymi atrakcjami dla Dzieci

A GDYBY TAK ŚWIĘTOWAĆ INACZEJ…
Czasem jest tak, że zamiast ubierać choinkę,
przygotowywać 12 potraw i… brać udział
w całym świątecznym zamieszaniu, wsiadamy
do samolotu i lecimy spędzić Święta zupełnie
inaczej…

Nasze kolejne propozycje różnią się od tradycyjnych spotkań
świątecznych i mogą stanowić ciekawą alternatywę w celebrowaniu
Bożego Narodzenia w firmie.

A GDYBY TAK ŚWIĘTOWAĆ INACZEJ…

PODARUJMY GWIAZDKĘ INNYM…
Święta to czas zadumy, dobrych uczynków i wyjątkowej wrażliwości.
Ludzie lubią dawać coś od siebie. Warto stworzyć im ku temu
możliwość. Zamiast udziału Pracowników w imprezie świątecznej,
proponujemy koordynację zorganizowania „Gwiazdki” przez Państwa
Pracowników dla potrzebujących. Adresatem mogą być Dzieci z Domu
Dziecka, podopieczni Domu Samotnej Matki lub innej Placówki.

Taka forma aktywności świątecznej wiąże się
z poczuciem społecznej odpowiedzialności,
zadowoleniem z realizacji „dobrego uczynku”,
zespala grupę i jest na długo zapamiętana, a może
także stać się początkiem cyklu podobnych działań
w ramach oddolnej inicjatywy.

A GDYBY TAK ŚWIĘTOWAĆ INACZEJ…

PODARUJMY GWIAZDKĘ INNYM…
Główne założenia:
Pracownicy jako grupa wcielają się w rolę pomysłodawców i organizatorów imprezy. Pełna
odpowiedzialność za efekt pozostaje po ich stronie (wzrost zaangażowania przy poczuciu
sprawczości). Koordynator ze strony OPENTEAM pełni rolę wspomagającą, instruktażową i
zajmuje się stroną techniczną oraz formalną projektu.

Rodzaje Placówek do wyboru:
• DOM DZIECKA
Korzyści: Dzieci z Domów Dziecka są szczególnie pozbawione ciepła domowych Świąt.
Organizacja imprezy w Domu Dziecka chociaż na chwilę oderwie podopiecznych od szarości
placówki i pozwoli im poczuć, że komuś na nich zależy.
• DOM SAMOTNEJ MATKI
Korzyści: Dzieci mieszkające w takich domach mają Rodzica, czyli na poziomie emocjonalnym
są w dużo lepszej sytuacji od podopiecznych Domów Dziecka, natomiast Domy Samotnej Matki
są dużo mniej doinwestowane i częściej „zapomniane” przez sponsorów, fundatorów, zatem
te Dzieci dużo mocniej garną się do atrakcji, które możemy im zapewnić w ramach imprezy.
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PODARUJMY GWIAZDKĘ INNYM…
Terminy:
DOM DZIECKA
Preferowane są weekendy lub piątek po godz. 16, gdyż w tygodniu dzieci chodzą do szkoły, a
wieczorami odrabiają lekcje na następny dzień. Proponowane dni: 5, 6, 7, 12, 13, 14 grudnia.
DOM SAMOTNEJ MATKI
Możliwe jest zorganizowanie imprezy 18 lub 19 grudnia – otrzymałam deklarację, ze uda się
zorganizować odbiór ze szkoły nawet przed godz. 12 (jest to już czas około feryjny, więc nie będzie
żadnych konsekwencji). Możliwy także: 5, 6, 12, 13 grudnia.
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PODARUJMY GWIAZDKĘ INNYM…
Zakres organizacyjny:
• Spotkanie koordynatora projektu ze strony OPENTEAM z Pracownikami – omówienie idei
projektu, prezentacja potrzeb Placówki i profilu podopiecznych, zmotywowanie do działania,
burza mózgów – wypracowanie pomysłów grupy na działania projektowe*, spisanie zadań,
podział na zespoły, wyłonienie liderów zespołów, określenie terminów i sposobów
komunikacji.
• Bieżąca koordynacja działań zespołów
• Kontakt z Placówką, dopięcie szczegółów organizacyjnych
• Załatwienie cateringu
• Zatrudnienie instruktorów, specjalistów, jeśli zgodnie z wyborem grupy będą potrzebni do
realizacji działań projektowych (np. plastyk, muzyk itp.)
• Wykonanie pozostałych czynności w zależności od zakresu projektu (np. wypożyczenie stroju
św. Mikołaja, dekoracji itp.)
• Koordynacja organizacji i przebiegu imprezy
• Podsumowanie imprezy na spotkaniu z Pracownikami
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PODARUJMY GWIAZDKĘ INNYM…
*W

przypadku, gdyby grupa Pracowników nie była w stanie określić samodzielnie działań do

podjęcia w ramach projektu, dysponujemy szeroką gamą podpowiedzi:
• zorganizowanie 4 kącików tematycznych w ramach których Pracownicy wspólnie z Dziećmi
będą wykonywali różne zadania manualne, kulinarne, wokalne powiązane z tradycjami
świątecznymi z różnych rejonów świata;
• podział Pracowników na 3 grupy:
1 gr. będzie odpowiedzialna za przygotowanie warsztatów dla dzieci, których efektem będzie
np. stworzenie ozdób choinkowych, kartek świątecznych, zdobienie świątecznych pudełek
metodą decoupage itp.
2 gr. przygotuje scenariusz, wykona stroje i wystawi przedstawienie świąteczne

3 gr. wykona szopkę (przy której można potem zrobić zdjęcia), girlandy, wieńce na stoły i
zajmie się rozstawieniem stołów oraz ozdobieniem sali
• i inne
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Proponowany przebieg:
• Dojazd na miejsce własnymi środkami lokomocji lub autokarem (opcja)
• Przygotowanie materiałów, zagospodarowanie przestrzeni (30 min)
• Powitanie Uczestników, informacja o przebiegu imprezy i zadaniach (5 min)
• Zajęcia zgodnie z ustaloną koncepcją (wszyscy są zaangażowani w tym samym czasie
wykonując przydzielone zadania) (2 h)
• Wspólne ubranie choinki, nakrycie stołów (25 min)
• Część artystyczna (zgodnie z koncepcją) (30 min)
• Wspólne spożycie uroczystej kolacji (30 min)
• Rozdanie prezentów (20 min)
• Zakończenie imprezy i podziękowania (10 min)
• Przeniesienie wykonanych ozdób do wskazanych miejsc w Placówce, sprzątanie (1 h)
• Wyjazd
Razem: ok. 5,5 h
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Zestawienie kosztów (do podanych cen należy doliczyć 23% VAT):
Koszty stałe:
• Organizacja 3 300 PLN
Koszty zmienne w zależności od wyboru opcji (wiele z wyszczególnionych poniżej pozycji może
zostać zorganizowanych przez Pracowników w ramach zadań projektowych – np. zbiórka ozdób
świątecznych, przygotowanie stroju św. Mikołaja, także nie wszystko musi zaistnieć, zostać wykorzystane):

• Instruktor, specjalista w danej dziedzinie (do oryginalnych warsztatów, muzyk do pomocy w
przygotowaniu i akompaniamentu przy śpiewaniu kolęd, aktor wspomagający proces
tworzenia przedstawienia świątecznego itp.) 850 PLN/osoba
• zakup materiałów i przygotowanie „półproduktów” do warsztatów tematycznych ok. 2200
PLN
• zakup ozdób do przystrojenia sali (choinka z podstawką, światełka, bombki, elementy
stroików itp.) ok. 1000 PLN
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Zestawienie kosztów c. d.:
Koszty zmienne w zależności od wyboru opcji:
• catering od 29 PLN/osoba (w zależności od wybranego menu) w opcji dowozu do Placówki
lub cena zgodnie z ofertą restauracji wynajętej na imprezę, jeśli będzie organizowana poza
Placówką
•wynajem stroju św. Mikołaja ok. 150 – 300 PLN
• wynajem dekoracji świątecznych (także jako sceneria do zdjęć) od 400 PLN, www.delpol.pl
• oświetlenie i nagłośnienie sali od 1500 PLN
• transport autokarowy dla Pracowników ok. 4,50-6,00 zł/km + 80 PLN/1 h oczekiwania
• ubezpieczenie Pracowników w zakresie NNW ok. 6-10 PLN/osoba
• transport materiałów (jeśli nie uda się we własnym zakresie) ok. 300 PLN
• wynajem sali do zorganizowania imprezy dla ok. 100 osób poza Placówką od 1600 PLN
• obsługa fotograficzna imprezy ok. 1800 PLN
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JADĄ, JADĄ SANIE
Zamiast tradycyjnej imprezy zapraszamy na kulig – sanie
ciągnięte przez konie leśną ścieżką. Pochodnie rozświetlą
leśną ciemność, a zespół zagrzeje Uczestników do
wspólnego śpiewania kolęd w czasie drogi.

Po kuligu zapraszamy na gorącą świąteczną ucztę w karczmie, a na koniec niespodziewanie
zajrzy do nas św. Mikołaj.
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EGZOTYCZNIE
Tym razem na imprezę
świąteczną zakładamy…
sukienki, szorty, japonki
i spotykamy się „na plaży”.
Są kraje, w których w grudniu
jest przecież upał!

Czy wiesz, że…?
W Australii święta Bożego Narodzenia spędza się
w niecodziennej scenerii. W ten najważniejszy dzień
mieszkańcy gromadzą się na plażach i rozkładają
śnieżnobiałe obrusy, na których nie brak niczego. Są
tam - podobnie jak w innych krajach - pieczone indyki,
małe ciasteczka z bakaliami o wymyślnych kształtach,
owocowe puddingi i ciasto, przypominające polski
keks. W tym dniu plaże przypominają jeden wielki,
świąteczny stół.
W Argentynie święta Bożego Narodzenia obchodzone
są bardzo hucznie. O północy zaczyna się
konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce do samego
rana.
Na Filipinach już od listopada cały kraj przybiera
odświętną szatę. Z palmowych liści i kwiatów robi się
kolorowe girlandy, które przymocowuje się do okien
i drzwi domów.
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EGZOTYCZNIE
Uczestnicy są witani przez Prowadzącego i sącząc drinki
z palemką przygotowują wspólnie odświętne girlandy.
Następnie odbywa się losowanie imion. Zadaniem każdego
jest wykonanie świątecznej kartki i napisanie
niesztampowych życzeń wylosowanej osobie. Kartki
trafiają do worka, są wręczane przez prowadzącego
i wyrywkowo odczytywane, jeśli zawierają śmieszne lub
pisane wierszem fragmenty.
Egzotyczną kolację świąteczną złożoną z innych, niż w tradycji polskiej potraw spożywamy w
plażowej atmosferze bez stołów i specjalnych nakryć.
Po posiłku niespodzianką jest występ grupy tanecznej – zaskakujący mix Śnieżynek, Pań
Mikołajowych, tancerek w strojach hawajskich i bollywood, a wszystko to w świątecznej
oprawie.
Tancerki zapraszają wszystkich na parkiet. Trwa radosna, świąteczna impreza taneczna.

ŚWIĄTECZNE PREZENTY
Proponujemy (na życzenie) przygotowanie upominków dla Uczestników eventu lub
upominków dla dzieci Pracowników – wybrane zestawy można komponować w różnych
opcjach cenowych. Przykładowe zestawy:
• Ręcznie wykonane bombki (np. malowane techniką one stroke, filcowane, decoupage
i in.) , aniołki i szopki ceramiczne;
• Kosz świątecznych przysmaków ;
• Ciepły, zimowy pled;
• Stroik świąteczny;
• Eko kosmetyki na zimę;
• Zestaw świec i mydełek w zimowej nucie zapachowej;
• Świąteczny kubek i zimowa herbata;
• Odkurzacz samosprzątający – idealny do przedświątecznych porządków;
• Zdobiona misa ceramiczna;
• Zestaw ręcznie robionych ozdób na choinkę
i inne.

Zapraszamy do współpracy!
Porozmawiajmy o dostosowaniu naszej propozycji do potrzeb
i możliwości Państwa firmy.

OPENTEAM
Katarzyna Pawkowska
tel. kom.: 501 775 071
email: katarzyna.pawkowska@openteam.pl

