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Organizujesz Festyn, Piknik lub inną Imprezę okolicznościową? Szukasz inspiracji i 

ciekawych pomysłów? Nie trudź się dłużej! Od tego właśnie jesteśmy MY. 

By odciążyć Cię od ciężkich przygotowań, zorganizujemy Twoją imprezę za Ciebie albo 

wzbogacimy o kilkadziesiąt atrakcji, których po prostu nie może zabraknąć! 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

Runowo to malownicza wieś kaszubska w woj. pomorskim, położona na skraju lasu niedaleko 

Lęborka około 40 km od morza.  Górzysta okolica, rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, potoki i 

jezioro oraz niezapomniany klimat sprawiają, iż każdy kto odwiedza te tereny, zakochuje się w nich.  

 

 

 

Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie 
 

"Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie to XVIII wieczny pałac położony na Kaszubach, 14 km od 

Lęborka. Miejscowość usytuowana jest na skraju lasu  w którym znajduje się XIII w. Grodzisko, 

oraz liczne potoki. Położenie koło Góry Białej, czyste jezioro wśród lasów, możliwość wędrówek pieszych, 

konnych i rowerowych, czysty i nieskażony teren, to walory, które mogą zadowolić każdego turystę 

przebywającego w tych okolicach. Na terenie 5 ha  znajdują się wszelkiego rodzaju place zabaw i boiska, 

Skansen Wsi Indiańskiej, małpi gaj i inne atrakcje. 

Świadczymy usługi turystyczne organizując kolonie, obozy, biwaki, zielone szkoły. Prowadzimy także 

kompleksową obsługę cateringową oraz organizujemy różnego rodzaju eventy, festyny, imprezy 

okolicznościowe i incentive, wesela i  komunie. 

 

 

http://runowo.pl/o-nas/o-palacu/
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Każda zabawa jest wyjątkowa, dlatego przygotowujemy ją zawsze pod indywidualne  zamówienie, wedle 

preferencji i oczekiwań naszych klientów. Nasze doświadczenie, posiadane kontakty w branży i 

profesjonalny sprzęt, powodują, że jesteśmy gotowi zaplanować, przygotować i przeprowadzić niemal 

każdą imprezę m.in.  

➢ Piknik familijny dla pracowników Waszej firmy, 

➢ Uroczysty Bal, 

➢ Imprezę plenerową, 

➢ Konferencje, szkolenia itp. 

 

Poniżej przedstawiamy jedną z propozycji Firmowego Pikniku 

Rodzinnego 

 

Nasz zespół do doświadczeni  

i wykwalifikowani  

„szefowie zamieszania” 
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Program 

Dla Rodziców i Dzieci 

• Rodzinne zabawy integracyjne i 

sportowe 

• Pląsy i zabawy z wykorzystaniem 

chusty animacyjnej, 

• Wyjście do lasu na wspólną wyprawę – 

pionierka obozowa: 

• Budowa obozowiska i szałasów – 

szkoła przetrwania, sztuka 

rozpalania ognia itp. 

• przejście przez most linowy nad 

rzeką,  

• góra Syzyfa i wiele innych 

atrakcji 

Po powrocie z lasu: 

• Zajęcia alpinistyczne na ściance 

wspinaczkowej 

• strzelanie z łuku, 

• Modelinowe balony,  

• Malowanie twarzy, 

• wizyta w Stajni Pałac Runowo 

• przejażdżki wierzchem konno 

• zamek dmuchany dla i basen z kulkami  

Program prowadzą wykwalifikowani i 

doświadczeni Animatorzy: Myszka Mini, 

Klown lub Kowboje i inne ciekawe postacie 

bajkowo-filmowe 😊 

Wszystkie elementy programu dedykowane są 

do wspólnej, rodzinnej realizacji 😊 
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W trakcie zabaw przygotowany będzie poczęstunek pod Wiatą Indiańską: 

- karkówka z grilla, pierś z kurczaka w boczku, kaszanka 

- kiełbaski na ognisko 

- żurek domowy 

- Bufet surówkowy (surówka z marchwi oraz  surówka witaminka), 

- smalec swojski i ogórki kiszone, 

- słodki poczęstunek 

- pieczywo  

- dipy 

- kawa, herbata 

- woda min. Ngaz i napoje owocowe 

- naczynia jednorazowe, serwetki itp. 

 

Na zakończenie proponujemy blok animacyjno-taneczny prowadzony 

przez naszą Kadrę Runowo-Team ☺ 

 
 

Koszt imprezy: 

Dzieci do 3 roku życia bezpłatnie  

Dorośli i dzieci powyżej 3 lat  – 80  zł  

 


