9 lipca 2015 r.

Familijne Pikniki Wakacyjne w nadmorskich miejscowościach

Już w piątek 10 lipca startuje pierwsza z cyklu imprez rodzinnych pod nazwą Familijne Pikniki
Wakacyjne. O rozrywkę i wypoczynek dla całej rodziny w ośmiu popularnych nadmorskich
miejscowościach zadbają marki Familijne, Hellena i Jolly baby.

Familijne

Pikniki

Wakacyjne

to

otwarte
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Władysławowie, w Łebie, Ustce, Ustroniu
Morskim, Kołobrzegu, Niechorzu, Świnoujściu i
Międzyzdrojach. Cykl festynów potrwa od 10
lipca do 30 sierpnia, a wstęp i korzystanie z
atrakcji są bezpłatne.

Familijne Pikniki Wakacyjne organizują rozrywkę i wypoczynek dla całej rodziny. Liczne atrakcje
pogrupowano w trzy strefy dostosowane do wieku dzieci i rodzaju aktywności. W sygnowanej przez
markę Familijne strefie Familijne Zabawy zorganizowane zostaną emocjonujące atrakcje sportowe:
mecze beach soccera, konkursy celności strzału i żonglowania piłką. W przestrzeni Rodzinne
Orzeźwienie pod opieką marki Hellena przewidziano: układanie mega puzzli, memory game,
odpoczynek na leżakach oraz piłkarzyki stołowe. W Strefie Zabaw dla Najmłodszych o animacje dla
dzieci zadba marka Jolly baby. Zaplanowano w niej kolorowanie obrazków, zabawy na zjeżdżalniach,
skaczących zwierzątkach i w basenie z piłeczkami.

Program Familijnych Pikników Wakacyjnych przewiduje specjalnie przygotowane atrakcje dnia, takie
jak: teatrzyk plażowy, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, quizy i kalambury, rodzinny slalom czy
wspólne budowanie zamków na piasku. Nie zabraknie też konkursów z nagrodami oraz degustacji
chrupiących wafli Familijne, orzeźwiającej Oranżady Hellena i owocowych galaretek Jolly baby.

Terminarz:
Władysławowo – 10 - 12 lipca 2015 r.
Łeba – 17 - 19 lipca 2015 r.
Ustka – 24 - 26 lipca 2015 r.
Ustronie Morskie – 31 lipca - 2 sierpnia 2015 r.
Kołobrzeg – 7 - 9 sierpnia 2015 r.
Niechorze – 14 - 16 sierpnia 2015 r.
Świnoujście – 21 - 23 sierpnia 2015 r.
Międzyzdroje – 28 - 30 sierpnia 2015 r.

Cykl Familijnych Pikników Wakacyjnych sponsorują marki: Familijne - najbardziej rodzinne wafle i
ciastka w Polsce, Hellena – łącząca pokolenia i słynąca z kultowej Oranżady oraz Jolly baby soczyste galaretki w owocowych smakach. Partnerem medialnym Familijnych Pikników Wakacyjnych
jest radio RMF MAXXX.

Zabawa zaczyna się o godz. 10.00, a kończy o godz. 18.00 w wakacyjne piątki, soboty oraz niedziele!
www.familijnepikniki.pl

Więcej informacji udziela:
Katarzyna Berlińska
Kolterman Media Communications
tel. 22 392 06 21
kom. 509 922 081
e-mail: k.berlinska@kmc-pr.pl

Familijne, Hellena i Jolly baby, należące do grupy kapitałowej Colian, to polskie marki, oferujące
wysokiej jakości słodycze i napoje. Marka Familijne dostarcza wafle i ciastka milionom polskich
rodzin. Chrupiące wafle i pyszne ciastka w wielu wariantach smakowych od lat cieszą się niesłabnącą
popularnością. Marka Hellena od ponad 20 lat gości na rodzimych stołach z szeroką gamą oranżad i
napojów w wielu smakach. W jej portfolio znajduje się m.in. kultowa Oranżada Hellena. Jolly baby to
marka soczystych, owocowych galaretek. Pektynowe galaretki przygotowane bez sztucznych
barwników oraz konserwantów to słodka przyjemność dla każdego.

