
Atrakcje interaktywne

Warsztaty i Pokazy

Tor Sphero 

Labirynt to fantastyczna rozrywka z elementami rywalizacji. 
Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie, sterowanego 
telefonem lub tabletem, robota przez profesjonalny tor z 
przeszkodami. Rozgrywka na czas, dostarczy emocji wszystkim 
miłośników wyścigów.

Roboty DJI

Robot DJI to  robot do zadań zwiadowczych.

Mamy możliwość sterowania za pomocą tabletu  z wizją, 
strzelania czy śledzenia.  Atrakcja świetnie sprawdza się dla 
dzieci, jak i dorosłych. W ramach atrakcji zapewniamy 3 roboty.

Photon Robot to pierwszy na świecie interaktywny robot, który 
rozwija się razem z dziećmi.

Mamy możliwość programowania różnych funkcji oraz 
sterowania z pomocą aplikacji mobilnych.

Retro zone

Archery Tag

Stanowisko, które dedykujemy dzieciom 
w wieku 5 - 15 lat. Używamy bezpiecznych strzał na przyssawki.

Forma rywalizacji, która sprawi radość dzieciom i dorosłym. 




Ogromne klocki

Stanowisko, które dedykujemy dzieciom 
w wieku 5 - 15 lat. Używamy bezpiecznych strzał na przyssawki.

Forma rywalizacji, która sprawi radość dzieciom i dorosłym. 




Strój robota

Realistyczny kostium robota z filmu Transformers. Postać 
wysokości 2,5 m pozuje do zdjęć, włącza się do animacji.

Dzięki goglom VR przenosimy uczestników eventu w dowolne 
miejsce i czas. Wirtualny świat absolutnie pochłania gracza, 
dzięki całkowitemu zaangażowaniu zmysłu wzroku i słuchu, a 
tym samym odcięciu bodźców świata zewnętrznego. Tematykę 
gier dostosowujemy do charakteru eventu. Zapewniamy sprzęt 
najwyższej klasy Oculus Rift, HTC VIVE, Playstation VR. 

Wirtualna rzeczywistość

Konsole

Piccasso

Malujemy na niezwykłym materiale - podobrazie stanowi, 
rozwinięta na pionowych podpórkach folia. Dzieci mogą spróbować 
jak maluje się na elastycznym materiale, a gotową pracę można 
podziwiać z każdej strony.

Mind Flex

NERF

Automaty Arcade

Automaty z grami z lat '80 i '90 na których można grać w 
kultowe tytuły z salonów gier. 

BlazePod 

Urządzenia które mogą działać jako refleksomierz lub jako 
interaktywny system rywalizacji. Atrakcja świetnie sprawdza się 
dla dzieci, jak i dorosłych. 

Roboty Photon

Atrakcja dla dzieci, wykorzystująca możliwość gry na wielkim 
ekranie przy użyciu piłeczek. Dzięki tej niecodziennej formule, 
łączymy gry komputerowe z ruchem fizycznym. Dużym atutem 
jest możliwość stworzenia gry o tematyce dostosowanej do 
charakteru eventu.

Knoocker

Wystawa edukacyjna

Wystawa edukacyjna to atrakcje naukowe takie jak: lejek 
grawitacyjny, krzywe zwierciadła, iluzje optyczne, ogromny 
globus (2m), stanowiska z piaskiem kinetyczny czy nietypowe 
instrumenty muzyczne itp.

Warsztaty naukowe

Pokazy robotów

Pokazy naukowe

Interaktywne pokazy eksperymentów pozwolą wkroczyć w 
pasjonujący, kolorowy, a czasem wręcz wybuchowy świat chemii 
i fizyki. Przekazujemy nie tylko solidną dawkę wiedzy, ale 
pokazujemy, że świat nauki jest fascynujący. Nasze mobilne 
laboratorium zaprezentuje doświadczenia z suchym lodem oraz 
ogniem, wodą i powietrzem. Słowem - Wszechświat w pigułce!

Kuchnia molekularna 

Niezwykle widowiskowe połączenie gastronomii z nauką. Dania 
powstają dzięki użyciu ciekłego azotu i niskiej temperatury. 
Wykorzystuje się w niej właściwości chemiczne i fizyczne 
produktów. I choć przygotowanie i sprzęt kucharza przypomina 
laboratorium, dania są pyszne, a przy tym lekkie i dietetyczne, a 
także niezwykle efektowne wizualnie. 

Druk 3DWarsztaty EKO

Uczymy jak wykorzystać materiały recyklingowe do stworzenia 
fantastycznych zabawek. Dzięki wykorzystaniu niestandardowych 
elementów uczestnicy warsztatów rozwijają wyobraźnię

i inwencję twórczą. W jednym czasie, w ramach jednego stoiska, 
może pracować do 20 osób.

To miejsce, gdzie prezentujemy wiele interesujących robotów 
m.in te stworzone z klocków lego, inteligentne dinozaury, zdalnie 
sterowane roboty mobilne i roboty humanoidalne. Stanowisko 
ma charakter otwarty i budzi zachwyt zarówno dla dzieci, jak i 
dorosłych.

Uczymy zastosowania druku 3D w formie przyjemnych zajęć 
manualnych oraz w formie pokazów. Używamy dedykowanych 
długopisów 3D, którymi dzieci mogą ręcznie "drukować" małe 
przedmioty. W ramach warsztatów prezentujemy również zasady 
działania drukarki 3D. 

Na zajęciach z robotyki dzieci uczą się konstruowania 
działających robotów ze specjalnych zestawów Lego. Podczas 
warsztatów uczestnicy konstruują np. Łaziki Marsjańskie, roboty 
sumo oraz roboty humanoidalne. W jednym czasie, w ramach 
jednej atrakcji, może pracować do 20 osób.

Warsztaty z robotyki

Otwarte stoisko wypełnione rozmaitymi klockami Lego, z 
których zbudować można wszystko. Dzieci tworzą konstrukcje 
indywidualnie lub zespołowo. Najciekawsze eksponujemy 
w formie wystawy. W jednym czasie, w ramach jednej atrakcji, 
może pracować do 20 osób. 

Uczestnicy sami wykonują doświadczenia poznając zjawiska 
fizyczne i chemiczne. Wszystkie wykorzystane materiały są 
bezpieczne, a co może dziwić małych uczestników, wiele z nich 
można znaleźć w każdej kuchni! Zrobimy wybuchający wulkan, 
magiczną ciecz nienewtonowską, atrament sympatyczny 
i wiele innych.

Warsztaty LEGO 

Dmuchańce

Urządzenie działające na zasadzie "walki myśli". Zadanie polega 
na przeprowadzaniu kulki przez specjalny tor przeszkód.

Osoby korzystające z atrakcji maja za zadanie założyć specjalny 
hełm oraz wykazać się siłą umysłu.

Czy komuś uda się unieść kulę ?

Strefa z konsolami, komputerami i automatami retro, którą 
stylizujemy na pokój nastolatka z lat ‘80.

Dysponujemy zapleczem sprzętowym z konsolami XBOX, PlayStation, 
VR oraz konsolami retro (Pegasus, NES, SEGA).

To doskonała atrakcja dla dzieci i dorosłych, zarówno jako 
uzupełnienie imprezy, jak i dedykowana strefa chillout.

Zabawa z użyciem pistoletów na piankowe naboje. Bezpieczna i 
emocjonująca rozrywka dla dzieci i dorosłych.

Strefę możemy zorganizować w formie strzelnicy lub rozrywki 
drużynowej.

Skocznia

Wymiary 15m długości

8m szerokości

7m wysokości



Pobór Prądu - 3,5kW

Tropical island

Wymiary 12,3m długości

4m szerokości

4m wysokości



Pobór Prądu - 1,5kW

Wymiary 5m długości

6m szerokości

8 m wysokości



Pobór Prądu - 1,5kW

Ścianka Wspinaczkowa

Kino Plenerowe

Wymiary 6m długości

7m szerokości

6m wysokości



Pobór Prądu - 1,5kW

Eurobungee

Wymiary 9m długości

9m szerokości

7m wysokości



Pobór Prądu - 1,5kW

Wymiary 13m długości

8m szerokości

9m wysokości



Pobór Prądu - 3,5kW

Zjeżdżalnia

Słodki plac zabaw

Wymiary 5,5m długości

5,5m szerokości

3,5m wysokości



Pobór Prądu - 1,1kW

Wymiary 11m długości

5,5m szerokości

5m wysokości



Pobór Prądu - 3,5kW

Plac Zabaw Magiczny Zamek

Wymiary 8,6m długości

6m szerokości

3,5m wysokości



Pobór Prądu - 1,5kW

Plac zabaw Robot

Mega dart

Wymiary 3m długości

3m szerokości

5m wysokości



Pobór Prądu - 1,5kW

Tor Przeszkód

Wymiary 16,3m długości

4,1m szerokości

6m wysokości



Pobór Prądu - 3,5kW

Wymiary 24,5m długości

6m szerokości

7m wysokości



Pobór Prądu - 4,5kW

Tor przeszkód gigant


