Nagrody:
1. Dwie wejściówki dwuosobowe, do odebrania w kasie Experymentu na nazwisko
wygranych
2. Dwa zaproszenia dwuosobowe - jedno na "Błękitną planetę" + torba ekologiczną, drugie
na "Brzydkie kaczątko" + gra memo z projektami Moniki i Adama Świerżewskich z Teatru
Miniatura
3. Trzy wejściówki na coroczne wydarzenie Halloween organizowane przez Tajemniczy Las.
4. Rodzinna sesja fotograficzna ufundowana przez Chasing Lucky Moment.
5. Atlasy edukacyjne od Nowej Ery
6. E-Sudoku. Uczeń zdolny. Płyta CD od Young Digital Planet
7. E-Mandale. Uczeń zdolny. Płyta CD od Young Digital Planet
8. Gra edukacyjno-logopedyczna pt. Przygoda jaszczurki i jej męża węża od Young Digital
Planet
9. Gra edukacyjno-logopedyczna pt. Na przyjęcie chęć i zaklęć 25 od Young Digital Planet

Zestawy gadżetów od Radia Gdańsk, które dołożymy do wszystkich powyższych nagród.

Informacje o Sponsorach nagród:
Centrum Nauki Experyment - Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni to interaktywna
wystawa, której główną ideą jest nauczanie poprzez zabawę. To miejsce, które wyzwala
kreatywność, pobudza ciekawość świata i głód wiedzy - nie tylko u najmłodszych!
www.experyment.gdynia.pl
Teatr Miniatura - jedyny w regionie miejski teatr dla dzieci i młodzieży.
Realizuje repertuar skierowany do różnych grup wiekowych, już od 1 roku życia. Powstają tu
spektakle zarówno na podstawie klasyki, jaki współczesnej literatury dziecięcej i
młodzieżowej.
www.teatrminiatura.pl
Radio Gdańsk - www.radiogdansk.pl

Sesję wykona fotograf Dominika Mamulska, właścicielka i założycielka Chasing Lucky
Moment. Więcej o jej sesjach rodzinnych i nie tylko na stronie
http://fotolotek.blogspot.com/
Tajemniczy Las
Jak co roku i w tym zorganizujemy niezapomnianą zabawę dla tych młodszych i nieco
starszych dzieci. Każdego roku impreza organizowana jest w innej odsłonie tematycznej.
Mieliśmy już Halloween Słowiański, Japoński, Skandynawski, Perski, Rosyjski i Afrykański.
Jesienią dowiecie się Państwo co przygotowaliśmy tym razem. Tradycyjnie, poza atrakcjami
dla dzieci imprezy zakończymy pieczeniem kiełbasek w leśniczówce Gołębiewo. Więcej o tym
jak bawiliśmy się w poprzednich latach na naszej stronie www.tajemniczylas.pl.

Nowa Era
Nowa Era to największe wydawnictwo edukacyjne w Polsce z kompleksową i nowoczesną
ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także
języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę uzupełniają
nowoczesne rozwiązania informatyczne i oprogramowanie wspomagające zarządzanie
oświatą (firma VULCAN). http://www.nowaera.pl/

Young Digital Planet
W Young Digital Plan od ponad dwudziestu lat tworzymy świat nowoczesnej edukacji,
dostarczając zaawansowane produkty i technologie służące nauczycielom oraz uczniom.
Nasze rozwiązania są obecne na blisko 50 rynkach świata.
Plasujemy się w czołowej dziesiątce najbardziej innowacyjnych firm w Europie – mimo, że
działamy od 1990 roku. Oferta Young Digital Planet to kursy multimedialne, technologie
edytorskie i platformy edukacyjne oraz najnowsze rozwiązania z dziedziny specjalnych
potrzeb edukacyjnych. http://www.ydp.pl/

