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Jesienna edycja Targów Gra i Zabawa Festiwal
„Gramy” – Gdańsk, 18–19 listopada 2017
Zapraszamy na jesienną edycję Festiwalu „Gramy” w ramach
Targów Gra i Zabawa. W tym roku po raz pierwszy jednym z
wystawców będzie Oddział IPN w Gdańsku. Mamy do rozdania
bezpłatne wejściówki i gry!

FESTIWAL GRAMY

Na gości czeka hala wypełniona stolikami do gry oraz ponad 1200 planszówek, od prostych gier
imprezowych po zaawansowane strategie. Na miejscu obsługa będzie pokazywać i tłumaczyć
zasady  gier  planszowych,  a  także  pomoże  w  wyborze  gry  dla  siebie.  Na  terenie  hali
wystawienniczej w tym samym czasie odbywają się największe w Polsce targi gier „bez prądu”.

 

Po raz pierwszy wśród wystawców będzie Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Na
Festiwal przygotowaliśmy:

pokaz gier IPN (m.in. „Kolejki”, „303”, „Polaka Małego”, „ZnajZnak”), które
zademonstrują w strefie gier nasi gdańscy edukatorzy (Artur Chomicz, Bartosz
Januszewski, Barbara Męczykowska, Daniel Sieczkowski),

stoisko sprzedażowe z grami w promocyjnych cenach (prowadził je będzie
Krzysztof Filip, w sobotę w godz. 10.00–15.00, a w niedzielę w godz. 10.00–14.00),

wybór naszych gier dostępny będzie również w festiwalowej wypożyczalni (m.in.
„111”, „303”, „Kolejki”).

Informacja
Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej
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Na Festiwal przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Oto one:

uczestnikom wydarzenia przekażemy bezpłatnie ponad 10 tys. dodatkowych kart
do „Kolejki” (przypomnijmy: Gry roku 2012),

w sobotę między godz. 14.30 a 15.00 autor „Kolejki”, Karol Madaj, zaprezentuje
nowy dodatek do „Kolejki” oraz przedstawi możliwości edukacyjne wykorzystania
gry „ZnajZnak”,

 

Nasza ostatnia niespodzianka to 20 bezpłatnych wejściówek na Festiwal i 80
egzemplarzy gry „ZnajZnak”, które przekażemy miłośnikom naszych gier. Aby je
odebrać należy:

w dniach 6–13 listopada zapisać się do naszego formularza internetowego,
dostępnego pod linkiem lub na końcu tej strony (konieczne będzie podanie imienia
i nazwiska, adresu e-mail lub telefonu),

wybrać nagrodę,

odebrać wejściówki w dniach 15–17 listopada w siedzibie IPN (al. Grunwaldzka
216) w godz. 8.30–16.00,

odebrać gry w dniach 15–30 listopada (j.w.), w dni robocze w godz. 8.30–16.00,

wejściówki i gry przyznamy według kolejności zgłoszeń, jedna osoba może
odebrać wyłącznie jedną nagrodę,

ze zdobywcami nagród skontaktujemy się 14 listopada.

Informacji organizacyjnych dot. udziału IPN na Festiwalu udziela Artur Chomicz
(artur.chomicz@ipn.gov.pl, tel. 694 156 947) 

Festiwal „Gramy”
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku (ul. Żaglowa 11)
18–19 listopada 2017 r. (sobota 10.00-20.00, niedziela 10.00-18.00)

Bilety: do nabycia w kasach lub on-line. Szczegółowe informacje o programie i biletach
dostępne są na stronie internetowej organizatora: www.festiwalgramy.com

 

FORMULARZ ZAPISÓW NA BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI I GRY IPN

Ładuję...
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