
SCENARIUSZ AKCJI PROMOCYJNEJ WAKACJE Z PIXELAMI W ALFA GDAŃSK 

Jest to event skierowany do każdej grupy wiekowej. 
Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba powyżej 6 roku życia.  
Osoby pełnoletnie tj. które ukończyły 18 lat mogą uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie. 
Osoby małoletnie, które ukończyły lat  13  mogą uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie, 
ale pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na to uczestnictwo od Przedstawiciela 
Ustawowego.  
Małoletni oraz dzieci poniżej 13 lat mogą być uczestnikiem, wyłącznie pod warunkiem 
pozostawania pod opieką osoby dorosłej (która ukończyła 18 lat), przy jednoczesnej 
zgodzie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).  
Osoby wymagające specjalnej opieki mogą przebywać na Powierzchni wyłącznie pod opieką 
dedykowanego dla nich opiekuna. 

Opis stref eventowych – Pixelowe Szaleństwo . 
Każdy uczestnik zabaw  otrzymuje pamiątkowy dyplom . 
Godziny aktywności: 
*18.07-26.08 bez niedziel niehandlowych 
-start godzina 11.00, 
-godziny 11.00-12.00 strefy free to play,strefa konsolowa, tablety graficzne, Nintendo 
Labo, planszówka Minecraft, kreatywna, klocki Maple. 
-godziny 12.00-17.00 nauka programowania z Minecraft 
-godziny 18.00-19.00 strefa free to play . 
*27-28.08 
-wszelkie aktywności trwają od godziny 11.00 do 19.00- nauka programowania z Minecraft 
, strefa konsolowa, tablety graficzne, Nintendo Labo, planszówka Minecraft, kreatywna, 
klocki Maple. 
Dodatkowo- strefa VR oraz pisaki 3D. 
W godzinach 12-18 aktywności konferansjera. 
 

Aktywności: 
*rozgrywki na komputerach 
*strefa konsolowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
*strefa Labo 
*strefa Gravitrax 
*planszówka  
*kocki Maple 
*strefa VR-przedstawimy możliwości jakie daje nam świat wirtualnej rzeczywistości 
*strefa pisaków 3D 
 

Dodatkowo: 
*pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników, 
*dekoracje – tworzące klimat pixelowy, 

Opis stref eventowych – Strefa PC (6 stanowisk 18.07-28.08) 
Jest to specjalna strefa zabawy, w której uczestnicy mogą zagrać dla zabawy lub spróbować 
programowania w najpopularniejszym tytule jakim jest Minecraft. 
Nauka programowania jednej grupy trwa ok. 20 minut. 

Opis stref eventowych – Strefa konsolowa (18.07-28.08) 
W tej strefie będzie można zapoznać się z najlepszymi tytułami w pixelowym klimacie. 



Opis stref eventowych – Strefa tabletów graficznych(4 stanowiska 18.07-28.08) 
Swoje marzenia przenosimy na szklany ekran za pomocą tabletów graficznych. 

Opis stref eventowych – Strefa Nintendo Labo(2 stanowiska 18.07-28.08) 
To specjalnie przygotowane moduły do samodzielnego składania. Zabawa dla całej rodziny. 
Zamieniamy tekturowe elementy np. w gogle VR, łowimy ryby na szklanym ekranie i wiele 
innych super zabaw. 

Opis stref eventowych – Strefa kreatywna (18.07-28.08) 
Otwieramy swój umysł i tworzymy prace w tematyce pixelowej. 

Opis stref eventowych – Strefa klocków drewnianych Maple(18.07-28.08) 
Góra drewnianych klocków budzi w każdym pozytywne emocje. Powstają mega konstrukcje. 

Opis stref – Strefa planszówki Minecraft(18.07-28.08) 
W tej strefie będzie można zapoznać się z jednym z bardziej popularnych tytułów jakim jest 
planszówka Minecraft. 
Świetna zabawa dla całej rodziny. 

Opis stref – Strefa Gravitrax(18.07-28.08) 
Gravitrax to interaktywny system torów, dzięki którym stworzysz ekscytujące ścieżki i 
struktury, po których będą się poruszać metalowe kulki. 
 

AKTYWNOŚCI W DNIACH 27-28.08 
 

Opis stref – Aktywności Konferansjera (27-28.08 godziny 12-18) 
W tych dniach odbędzie się Turniej Wiedzy o Minecraft. Każdy uczestnik otrzyma od nas miłą 
niespodziankę. 

Opis stref eventowych – strefa VR (2 stanowiska 27-28.08) 
W tym wypadku będzie to strefa pokazująca możliwości wirtualnej rzeczywistości. Będzie 
można wejść do wnętrza świata Minecraft. 

Opis stref eventowych – Strefa pisaków 3 D (5 stanowisk 27-28.08) 
Pisakami 3 D będzie można stworzyć własne przestrzenne arcydzieło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


