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18/19 maja Nocny Festiwal Planszowych Gier
Historycznych w ramach Nocy Muzeów.

18/19 maja [sobota/niedziela] godz. 19:00

Nocny Festiwal Planszowych GierHistorycznych w ramach Nocy Muzeów. Podczas tegorocznego
festiwalu Instytut Pamięci Narodowej, wraz z innymi wydawcami gier planszowych, zaprezentuje
ciekawy wybór gier planszowych, karcianych i bitewnych o tematyce historycznej. Instruktorzy będą
służyć pomocą w wyborze tytułów i nauce grania, a dla naszych gości przygotowaliśmy także konkursy z
nagrodami, turnieje, gry wielkoformatowe oraz bogatą ofertę planszówek dla dzieci. Dodatkową atrakcją
będzie możliwość zrobienia własnej przypinki z logo ulubionej gry.

Skupimy się na tytułach poświęconych dziejom najnowszym, ale nie zabraknie również gier
poświęconych historii antycznej, Polsce szlacheckiej czy powstaniu styczniowemu. Coś dla siebie znajdą
zarówno rodziny z dziećmi, początkujący gracze, którzy chcą spędzić miły wieczór ze znajomymi, jak i
polujący na nowości weterani. W bezpłatnej wypożyczalni znajdą się nie tylko gry z pierwszych miejsc
światowych rankingów, ale także tytuły mało znane. Specjalną atrakcją będzie możliwość zagrania w
nowości: ZnajZnak, 1989. Dawn of Freedom, Letnisko czy  Sigismundus Augustus. Oprócz złożonych gier
strategicznych pokażemy tytuły, od których warto zacząć przygodę z grami planszowymi. Instruktorzy
będą służyć pomocą w wyborze tytułów i nauce grania, a dla naszych gości przygotowaliśmy także
konkursy z nagrodami, turnieje, gry wielkoformatowe i bogatą ofertę planszówek dla dzieci.

Starsze dzieci zapraszamy do nauki gry w 303 i 111 oraz wzięcia udziału w mini turnieju z nagrodami.
Rozgrywki będą się odbywały na specjalnych wielkoformatowych planszach. Małych i dużych zachęcamy
też do wystartowania w permanentnym konkursie gry ZnajZnak. Do udziału w konkursach nie jest
potrzebna żadna wiedza historyczna - wystarczą spostrzegawczość i refleks. A po kilku partiach wiedza
sama zacznie wchodzić do głowy!

W programie:

Ø   prezentacje gier non-stop

Ø  konkursy i turnieje z nagrodami

Ø  duży wybór tematów historycznych

Ø  nauka gry dla początkujących

Ø  bezpłatna wypożyczalnia gier

Ø  gry wielkoformatowe

Ø  gry dla dzieci



Ø  sprzedaż gier

 

Gry dla dzieci od 6 lat:

·         Awans. Zostań Marszałkiem Polski

·         Bitwa pod Grunwaldem

·         Hodowla zwierzątek

·         Pamięć '39

·         Wroniec

·         Zawiszak. Powstańcza historia

·         Zrzuty Powstańcze

 

Gry dla dzieci od 8 lat:

·         111

·         303

·         Grunwald – walka 600-lecia

·         Kolejka (z dodatkiem Ogonek)

·         Letnisko

·         Lightnig: Poland

·         Mali Powstańcy (z dodatkiem Liberator)

·         Memoir '44

·         Proch i stal

·         Rok 1863

·         ZnajZnak

 

Gry dla dzieci od 12 lat oraz dorosłych:

 



·         2 de Mayo

·         1989. Dawn of Freedom

·         Cywilizacja: poprzez wieki

·         Diplomacy

·         Flames of War

·         Labirynt: Wojna z terroryzmem 2001-?

·         Paths of Glory

·         Orły i rakiety

·         Orzeł i Gwiazda

·         Polska 1939

·         Sigismundus Augustus

·         Stalag 17

·         Strike of the Eagle

·         Szare Szeregi

·         Tide  of Iron

·         Ukraina 1941

·         W zakładzie. Lubelski Lipiec

·         Zimna Wojna 1945-1989

·         Zimna Wojna: CIA vs KGB

 

Jak widać, podczas Nocnego Festiwalu Planszowych Gier Historycznych każdy znajdzie coś dla siebie.
Gwarantujemy duży wybór planszówek, pomoc doświadczonych instruktorów, a przede wszystkim
świetną zabawę. Serdecznie zapraszamy!




