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PIKNIK FIRMOWY
Nazwa imprezy: - ustalamy nazwę imprezy pod jaką będzie widniała
Charakter imprezy: - ustalany indywidualnie
Termin imprezy.
Liczba osób biorących udział wimprezie - określenie szacunkowej liczby uczestników
Proponowane miejsce imprezy: - ustalane ze zleceniodawcą, mogą to być tereny zielone, stadiony,
teren zakładu pracy i inne.
Godziny trwania imprezy: od ....... do .......
Zleceniodawca organizacji imprezy - dokładna nazwa jednostki organizacyjnej
Wykonawcą zlecenia i organizator imprezy będzie firma: - zleceniobiorca
.
Cel imprezy: ustalany ze zleceniodawcą
Oprzeprowadzanej imprezie zostaną powiadomione następujące władze miejskie:
Prezydent/ Burmistrz/Wójt odpowiednio do miejsca określonego na organizację imprezy
Komendant Straży Pożarnej wraz z jednostką strażacką
Komendant Policji wraz z posterunkami położonymi w najbliższej odległości od miejsca organizacji imprezy.
Pogotowie oraz szpital wojewódzki
Straż Miejska
Na miejscu trwania imprezy obecne będą następujące służby:
Grupa ratownictwa medycznego PCK
Ambulans z personelem medycznym
Przedstawiciele Straży Miejskiej
Pracownicy ochrony
Przedstawiciele służb energetycznych
Pracownicy służb porządkowych i sanitarnych
Główne grupy składowe imprezy to:
- gastronomia,
- atrakcje sceniczne,
- atrakcje aktywne - (urządzenia),
- konkursy i zabawy,
- pokazy,
- happeningi,
- konferansjerka.

Główne grupy personalne obsługujące i tworzące imprezę:
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- biuro głównego organizatora,
- kadra kierownicza atrakcji,
- personel techniczny,
- personel sceniczny,
- personel konkursowy,
- personel obsługi urządzeń,
- personel systemu ochrony imprezy,
- personel punktówinformacyjnych,
- personel medyczny
- personel sprzątający.
Wszystkie grupy personelu wyposażone są wwidoczne identyfikatory zawierające imię, nazwisko oraz zajmowane
stanowisko i przydział do grupy personalnej obsługującej imprezę.
Miejsce przeprowadzenia imprezy:
Proponowane miejsce na organizację imprezy - miejsce imprezy ustalane jest indywidualnie:
Transport gości na i z imprezy - wprzypadku imprezy poza zakładempracy:
- autokary kursujące wg ustalonego rozkładu jazdy i trasy, zbierające gości z ustalonych miejsc o ustalonych porach.
- autokary będą oznaczone logiem imprezy - proponujemy aby wkażdym autokarze który zabiera gości na miejsce
imprezy pojawiła się osoba w rodzaju pilota opowiadacza, która już w trakcie przejazdu stworzy zabawowy i piknikowy
nastrój i umili czas podrużującym. Taka osoba aby nawiązywała do konwęcji rodzinnej zabawy może być przebrana
np. w kostiumklauna. Dzięki opisanemu powyżej zabiegowi goście jadący na imprezę będą czuli sie jak na wycieczce
i juz w trakcie podróży na miejsce imprezy będą wprowadzani wwesoły piknikowy nastrój, dowiadując się przy okazji
o czekających na nich atrakcjach.
Programimprezy:
Tworząc niepowtarzalne widowiska i imprezy inne niż wszystkie, szczególną uwagę kładziemy na programimprezy,
Jego efektowność, urozmajcenie, dynamikę i atrakcyjność.
Proces przygotowania programu imprezy:
- wspólna wstępna z Państwem weryfikacjaeryfikacja proponowanych atrakcji
- propozycja rozplanowania godzinwego atrakcji, pokazów, konkursów, koncertówitp.
- wyodrębnienie elementów kulminacyjnych imprezy - przemówienia, wyjątkowe atrakcje oraz uroczysty finał.
- stworzenie i zatwierdzenie końcowego programu imprezy.
Promocja imprezy, oprawa poligraficzna i graficzna, marka logo i hasło imprezy:
Tworząc imprezy zawsze pragniemy aby goście zaproszeni, widząc afisze lub informacje o planowanej imprezie
cieszyli się na myśl o mile spędzonych chwilach i rodzinnej zabawie, dlatego też na wszelkich materiałach
informacyjnych reklamowych czy zaproszeniach staramy się używać jednego opracowanego ze zlecającym
modelu graficznego. Proponujemy także wykreowanie graficznego i medialnego stylu imprezy - marki imprezy
kojarzącego się z rodzinną zabawą i mile spędzonymczasem, taki zabieg dodatkowo potęguje radosny czas oczekiwania
na imprezę jako na wydarzenie niespotykane i nadzwyczajne różniące się od zbiorowych spotkań przy kiełbasie i piwie.
Organizując dla Państwa imprezę będziemy chcieli od samego początku (materiały informacyjne) zaznaczyć
jej wyjątkowość, co zaintryguje Państwa gości, a pracownikówz rodzinami nakłoni do wewnętrznych dyskusji,
Poprzez to zwiększy czas pozytywnego kontaktu werbalnego i kontaktu z firmą jako marką organizująca coś
wyjątkowego dla swoich pracowników.
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Rozmieszczenie atrakcji i komunikacja.
Chcąc zapewnić dobrą komunikację na terenie imprezy, wszystkie atrakcje oraz elementy pokazowe, gastronomiczne,
sceniczne i dekoracyjne są odpowiednio rozmieszczane.
Ich rozplanowanie przedstawiane jest zlecającemu na makiecie co pozwala na dokładne przeanalizowanie
aspektów komunikacyjnych oraz jest elementemwspomagającymuzgadnianie różnych szczegółów organizacyjnych.
Chcąc dostarczyć podczas imprezy naszym gościom jak najwięcej informacji o rozmieszczeniu atrakcji oraz
bieżących wiadomości na temat odbywających się konkursów, pokazówitp, na terenie imprezy rozmieszczone będą
słupki informacyjne z bieżącym programem i regulaminem imprezy oraz strzałkowe drogowskazy,
pokazujące drogę dojścia do danej atrakcji, punktu sanitarnego czy toalet.
Plastyka i oprawa wizualna imprezy.
Tworząc imprezę pragniemy aby nasi goście choć na chwilę zapomnieli o swoich kłopotach i stresach aby
przenieśli się w trochę inny - bajkowy i wesoły świat, dlatego też tworząc imprezę staramy się aby miejsce zabawy
wyposażone było w dużą ilość charakterystycznych elementów scenograficznych.
Elementy scenograficzne będą tworzone z rekwizytów wykorzystywanych przez grupy tworzące atrakcje np.:
wioska średniowieczna czy indiańska. Elementami scenograficznymi będą także stanowiska konkursowe,
stanowiska mimówczy klaunów elementy dmuchane i dekoracje bierne: balony, wstążki, kolorowe płachty itp.
Ponieważ teren imprezy jest rozległy i płaski - dwuwymiarowy, będziemy chcieli także całą scenografię i elementy
dekoracyjne podnieść do góry, dzięki temu zabiegowi wizualnie poszerzymy i uatrakcyjnimy obszar imprezy:
- dmuchane siedmiometrowe pajace, sznury balonów z helem, atrakcje powietrzne.
Współpraca organizatora i zlecającego.
Tworząc imprezę zawsze priorytetami dla nas są:
- zadowolenie zlecającego i zaproszonych gości
- bezpieczeństwo,
- dobra komunikacja ze zlecającym,
- opracowanie intensywnego i bogatego programu imprezy,
- wdrożenie i prezentacja ciekawych i nowych atrakcji,
- smaczna sprawna i kompleksowa obsługa gastronomiczna,
- pozostawienie wpamięci gości miłych wspomnień kojarzonych ze swoim przedsiębiorstwem.
Oprawa gastronomiczna imprezy:
W czasie trwania imprezy zapewniamy kompleksową obsługę gastronomiczną dla wszystkich gości.
Prawdopodobnie jako jedyna firma w Polsce organizująca pikniki i imprezy rekreacyjne posiadamy własne duże
zaplecze restauracyjne tym samym oferujemy firmie zlecającej organizację imprezy zawsze najlepszy jakościowo
towar, przygotowany przez dyplomowanych szefów kuchni. Na stanowiskach cateringowych w czasie imprezy
gwarantujemy szybką i profesjonalną obsługę kelnerską co jest rzadkością na tego typu imprezach, a poprzez
długoletnią wysokobudżetową współpracę ze spożywczymi zakładami wytwórczymi gwarantujemy najniższą cenę.
Menu oraz zasady wydawania posiłków omawiane zostają z firmą zlecającą i jako jeden z załączników są częścią umowy.
Tworzone przez nas stoiska gastronomiczne mają estetyczny drewniany i ciekawy wygląd oraz miłą i współgrającą
z gastronomicznym wątkiem scenografię, która tworzy sprzyjający konsumpcji klimat.
Dzięki gastronomicznym elementomdekoracyjnym nasze stanowiska scalają się z otoczeniem jako kolejna atrakcja
przygotowana dla Państwa gości.
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Bezpieczeństwo.
Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie jest jednym z naszych priorytetów stad też zagadnienie to traktujemy
wieloetapowo:
- zabezpieczenie imprezy przez specjalistyczną formację ochraniarską,
- osoby dbające o spokojny przebieg imprezy wstrojach cywilnych,
- zabezpieczenie elementów należących do sieci energetycznej,
- oznaczenie ewentualnych niebezpiecznych elementówarchitektonicznych,
- umieszczenie na terenie imprezy tablic ostrzegawczych i regulaminu imprezy,
- przy każdej atrakcji aktywnej lub dmuchanej będą rozstawione tablice obrazujące korzystanie z danej atrakcji oraz
ich regulamin.
- osoby odpowiedzialne za prowadzenie konkursówpokazów i zabawprzez rozpoczęciem każdej atrakcji będą
informowały uczestników o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
Atrakcje
W punkcie atrakcje prezentujemy nasze pomysły na zagospodarowanie czasu gości przybyłych na imprezę.
Atrakcje możliwe do zrealizowania na imprezie są podzielona na następujące kategorie:
- atrakcje sceniczne,
- konkursy,
- urządzenia rekreacyjno-zabawowe,
- atrakcje aktywne,
- pokazy,
- happeningi,
- przebierańcy, klauni, mimowie,
- atrakcje powietrzne,
- loterie,
- grupowe eventy stacjonarne.
a) Atrakcje sceniczne
- opieka konferansjera nad całością imprezy i programu
- występy zespołów dziecięcych oraz młodzieżowych (programteneczno - wokalno - kabaretowy),
- organizacja zabawi konkursów scenicznych,
- nagradzanie zwycięzców konkursów,
- prowadzenie loterii,
- przemówienia i prezentacje firmy,
- koncerty znanych zespołów muzycznych lub kabaretowych,
- muzyczna oprawa imprezy,
- wieczorna dyskoteka i dancing.
b) Konkursy
Wczasie trwania imprezy zawsze chcemy zapewnić naszymgościom jak najwięcej zabawy i zdrowej wesołej rywalizacji
stąd tez oferujemy szeroką gamę przeprowadzanych konkursów, które możemy podzielić ze względu na wiek
uczestników, miejsce odbywania się konkursu oraz jego charakter:
- konkursy sceniczne wiedzowe,
- konkursy sceniczne wokalne i sprawnościowe,
- konkursy rodzinne sprawnościowe,
- konkursy związane z poszczególnymi atrakcjami czy eventami stacjonarnymi i happeningami odbywające się na
wydzielonymterenie eventu np. wioska indiańska i konkurs grania na tamtamie.
- konkursy sprawnościowe dla dzieci odbywające się na specjalnie wyznaczonych torach: skoki, biegi, rzuty itp.
- konkursy sprawnościowe dla dorosłych,
- konkursy związane z urządzeniami dmuchanymi - zjeżdżalnie, mechaniczny byk, siłomierze,
- konkursy dla dzieci organizowane przez klauna,
- konkursy stacjonarne: rysunkowy, gra w klasy itp.
- konkursy siłowe dla panów i konkursy drużynowe.
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C) Urządzenia rekreacyjno-zabawowe:
- zjeżdżalnie duże dmuchane 10m,
- zjeżdżalnie małe dmuchane do 5m,
- zamki dmuchane do skakania,
- dmuchany suchy basen,
- mechaniczny byk,
- siłomierze,
- zapasy sumo wspecjalnych kombinezonach,
- dmuchany tor przeszkód,
- dmuchane boisko - piłkarzyki,
- zorbing - dmuchana kula,
- ścianka wspinaczkowa,
- eurobanji,
- strzelnica,
- walki gladiatorów,
- dmuchane kręgle,
- dmuchane ścianki wspinaczkowe.
d) Atrakcje aktywne:
- banji z platformy podnoszonej - skoki,
- przejażdżki konne,
- quady,
- organizacja zabawlub turniejów,
- wspólne pobijanie rekordu świata np. w ilości osób przeciągających jednocześnie linę itp.
e) Pokazy.
- pokazy akrobacji samolotowe,j
- pokazy karate,
- pokazy gimnastyczne,
- sportowe pokazy mistrzów: - samochodowy, motocyklowy, iluzjonistyczny itp.
- pokazy spadochronowe,
- pokazy związane z evantami stacjonarnymi np. pokazy walk rycerskich,
- pokazy laserowe lub pirotechniczne.
f) Happeningi:
- scenki rodzajowe odgrywane przez poprzebieranych aktorów,
- krótkie epizody i śmieszne scenki przedstawiane dla dzieci np. na małej scenie.
g) Przebierańcy, klauni, mimowie:
Są to osoby, które tworzą atrakcję swoją osobą w różny sposób:
- klaun osoby przebrane w strój klauna organizują osobne konkursy maja do dyspozycji swój teren zabawowy,
zapraszają i organizują czas dzieci, rozdają słodkie upominki. Klauni mogą mieć swój śmieszny środek transportu meleks udekorowany wstążkami i balonami będzie nie lada gratką dla najmłodszych.
Zabawy z klaunemodbywają się niezależnie przez cały czas trwania imprezy. Klaunom zawsze towarzyszą
hostessy poprzebierane wbajkowe stroje.
- przebierańcy - osoby, będące ozdobą całej imprezy, noszące wielkokubaturowe kostiumy np. Kubusia Puchatka,
Prosiaczka, Tygryska itp. są osobami funkcyjnymi czuwającymi nad dobrą zabawą dzieci ich bezpieczeństwem.
Osoby obsługujące atrakcje bądź mające kontakt bezpośredni z dziećmi są przeszkolone pod względempsychologii
dziecięcej i często na co dzień pracują z dziećmi jako przedszkolanki, bądź wychowawcy.
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- mimowie - osoby stanowiące żywą atrakcję, stojące w bezruchu i czekający na “grosik” od przechodnia
wykonują określone miny i gesty - doskonała okazja do zdjęć np. mimowie zakopiańscy z Krupówek.
h) Atrakcje powietrzne
- akrobacje samolotów,
- zrzut kopert z niespodziankami z helikoptera,
- zabawa o charakterze symbolicznym - marzenia do nieba (jednoczesne wypuszczenie setek balonów z helem,
gdzie do każdego z balonów uczestnicy imprezy przywiązali kartki z wcześniej napisanym przez siebie marzeniem.
- przeloty helikopterów.
i) Loterie.
Nieodłączną atrakcją każdego festynu czy pikniku powinny być loterie, proponujemy przeprowadzenie loterii:
- Wielka loteria Fiata - czyli losowanie nagród za pomocą kuponów loteryjnych np. wcześniej odtarganych
z kart zaproszeniowych, które otrzyma przed imprezą każdy pracownik.
- Proponujemy także wplecenie motywu loterii przy innych atrakcjach i konkursach np. nagrody w niektórych
konkursach mogą być losowane za pomocą koła fortuny. Loteria jest także dobrymsposobemna rozdawanie nagród
pocieszenia dla osób, które nie miały szczęścia wkonkursach, takie nagrody pocieszenia mogą być losowane przez
dana osobę poprzez np. wylosowanie koperty z “magicznej skrzyni” usytuowanej na scenie.
j) Grupowe eventy stacjonarne
Eventy stacjonarne są to atrakcje, które “żyją własnymżyciem” i po części grają rolę stałych i ciągłych czasowo
happeningów, oraz organizują własne wewnętrzne atrakcje takie jak konkursy czy pokazy:
- wioska średniowiecza,
- wioska indiańska,
- wioska kamienia łupanego,
(każda z wiosek ma własną fabułę i opowiada odrębną historię przez cały okres trwania imprezy organizując przy
tymdodatkowe atrakcje.
- kraina baśni
Wróżki, duże pluszowe maskotki, piosenki i wierszyki dla najmłodszych, kącik i zorganizowana zabawa dla
najmłodszych uczestnikówimprezy.
- namiot magii
Pokazy magii, wróżenie z rąk stawianie tarota - niezwykła scenografia muzyka i zaczarowana scenografia.
- straszny dwór
Zaciemnione pomieszczenie pełne labiryntówi strasznych stworów, zabawa dla dorosłych i dreszczyk emocji dla dzieci.
- minikino
wspaniały sposób na zagospodarowanie czasu najbardziej niecierpliwymmaluchom. W minikinie odtwarzane są
najnowsze bajki dla dzieci, wydrukowany repertuar oraz godziny odtwarzania seansów, popkorn i prawdziwa zabawa.
k) Inne atrakcje:
- kącik fotograficzny
W czasie trwania całej imprezy będzie obecny fotograf, który zrobi gościompamiątkowe zdjęcia.
Fotograf będzie miał też swoje stoisko z wielkimi pluszowymi maskotkami - jako tło do portretów.
- bezpłatna wata cukrowa dla wszystkich - stoiska z watą cukrową i klauni częstujący gości słodkim festynowym
symbolem bez ograniczeń.
- malowanie buziek - stoisko na którymkażdy dzieciak i dorosły będzie mógł ozdobić swoją buzię kolorowymi wzorami
malowanymi przez profesjonalną wizażystkę.
Wszystkie atrakcje są przygotowane w profesjonalny sposób, gwarantując najwyższą jakość i bezpieczeństwo
wszystkie urządzenia posiadają atesty a osoby je obsługujące są w pełni kompetentne do ich obsługi.
Organizując imprezę zawsze staramy się przedstawić zlecającemu ekonomiczna ofertę chcąc dać jak najwięcej
w ramach wyznaczonej puli finansowej, dlatego programy organizowanych przez nas imprez są bardzo napięte
i bogate w atrakcje, gwarantując niezapomnianą zabawę i wrażenia.
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Finał imprezy
Proponujemy następujące możliwości zorganizowania finału imprezy:
- koncerty gwiazd,
- pokaz sztucznych ogni,
- pokaz laserowy,
Finałem imprezy mogą być także:
- losowanie głównych nagród w wielkiej loterii,
- pokaz znanej grupy tanecznej,
- zaawansowana plenerowa inscenizacja teatralna.
Najważniejsze elementy zaplecza technicznego zapewniane przez organizatora:
- scena lub sceny,
- nagłośnienie,
- oświetlenie sceny lub inne,
- namioty, zadaszenia,
- ławki i stoły piknikowe w kompletach,
- parasole,
- oznaczenie terenu kierunkowskazy,
- punkty informacyjne,
- zaplecze gastronomiczne,
- zaplecze sanitarne,
- miejsce na imprezę,
- atrakcje i konkursy,
- program imprezy ,
- personel obsługujący imprezę,
- energia elektryczna,
- konferansjerka,
- sprzęt i rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia atrakcji i konkursów,
- elementy dekoracyjne,
- transport gości,
- zabezpieczenie imprezy,
- oraz wszelkie elementy uzgodnione ze zlecającym.
Dokumentacja imprezy:
Dokumentacja Państwa imprezy będzie zawarta w umowie, która będzie skonstruowana
następująco - (składowe umowy):
a) specyfikacja właściwa imprezy:
- gastronomia i menu,
- atrakcje i ich regulaminy,
- konkursy i ich regulaminy, wykazy nagród,
- pokazy i ich opis,
- program godzinowy imprezy,
- kalkulacja imprezy,
- program sceniczny,
- projekt rozmieszczenia atrakcji,
- informacje dodatkowe o imprezie,
b) dokumenty stwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia “OC” organizatora
i “NW” uczestników imprezy.
c) dokumenty stanowiące o zgłoszeniu i powiadomieniu wszystkich wymaganych jednostek
ratowniczych i administracyjnych.
d) koncesje i pozwolenia organizatora np. sanepid, koncesje na alkohol itp..

