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Poznań, 1 lutego 2023 r. 

Weekend z LEGO Friends w Posnanii 

 

Cztery strefy LEGO Friends, zadania specjalne i wyjątkowe nagrody  –  to i inne atrakcje czekają 

na najmłodszych w Posnanii w trakcie trwających ferii zimowych.   

Już w najbliższy piątek i sobotę (3-4.02) w strefie Crystal Forum w Posnanii odbędzie się specjalne 

wydarzenie dla najmłodszych fanów popularnych klocków – weekend z LEGO Friends. Z tej okazji 

powstaną cztery specjalnie przygotowane strefy zabaw. W każdej z nich uczestnicy, pod okiem 

profesjonalnych animatorów, będą mogli brać udział w różnorodnych aktywnościach, które pobudzą ich 

kreatywność. Nie zabraknie również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. 

Strefa główna – świat Heartlake City 

W głównej strefie na uczestników wydarzenia czekać będą pokoje bohaterów Heartlake City, a w nich 

różne zadania, w których wykonaniu pomogą karty misji. Budowanie z klocków DOTS swojego portretu, 

lekcja surfingu, gra świetlna czy łamigłówki – za te aktywności odwołujące się do dziecięcej wyobraźni 

każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom oraz pamiątkowy plakat. 

Konkursy i atrakcyjne nagrody dla najmłodszych 

W strefie konkursowej każdy uczestnik będzie mógł zmierzyć się z wyzwaniem polegającym na 

zbudowaniu w ciągu godziny budowli o konkretnej tematyce, wskazanej przez animatorów. Chętni będą 

mogli zaprezentować swoją pracę na scenie i poddać ją ocenie – twórcy najciekawszych konstrukcji 

otrzymają nagrody. Natomiast każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy plakat i specjalny dyplom.  

Przez cały czas trwania eventu będzie dostępna strefa swobodnego budowania - bez ograniczeń 

czasowych czy wytycznych co do ich tematyki - w której uczestnicy będą mogli korzystać z klocków 

pochodzących z różnorodnych kolekcji. Dodatkowo przewidziana jest również strefa LEGO DUPLO, 

dedykowana najmłodszym w wieku od 1,5 do 5 lat, w której znajdzie się „basen” wypełniony klockami, 

a także wiele stolików do swobodnej zabawy. Strefa dla maluchów otwarta będzie przez cały czas 

trwania wydarzenia. 

Z myślą o najmłodszych  

Wychodząc naprzeciw rodzicom, którzy szukają kreatywnej rozrywki dla swoich pociech w okresie ferii, 

zapraszamy do wspólnej zabawy z Lego. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z naszej oferty 



 

Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-133)  przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP 526-17-88-225 oraz 
numerze REGON 012339953, o kapitale zakładowym o wysokości 8.375.005.00 złotych wpłaconym w całości. 

dostępnej przez cały okres przerwy międzysemestralnej – to m.in. półkolonie w Sali Zabaw Fikołki, czy 

możliwość pojeżdżenia na na deskorolce, hulajnodze, rolkach i wrotkach w Skate Parku. Zapraszamy 

również do kina Helios, na kręgle czy bilard do Gravitacji – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka 

marketingu Posnanii.   

Przygotujcie Wasze dzieci na fantastyczną zabawę w czasie ferii. Szczegóły wszystkich atrakcji 

znajdziecie na stronie posnania.eu. 

 

 

APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży nieruchomości komercyjnych w Polsce i we 

Francji. Spółka realizuje działania w segmencie nieruchomości handlowych, projektach mixed-use, 

inwestycjach mieszkaniowych oraz w obszarze zarządzania powierzchniami biurowymi. Firma 

powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz 

zarządca nieruchomości.  

 

Apsys zawsze był firmą z wizją i ambicjami, by realizować unikalne projekty, tworzyć miejsca ikoniczne, 

znaczące, na stałe wpisujące się w tkankę miejską. Począwszy od 2022 r. w swojej działalności spółka 

kieruje się hasłem “Razem, inne miasto jest możliwe”. Apsys chce jeszcze mocniej i odpowiedzialniej 

wykorzystywać potencjał miast, wpływać na ich przemiany uwzględniając potrzeby środowiskowe, 

pobudzać rozwój społeczny i ekonomiczny, a ponadto wspólnie, w oparciu o dialog z interesariuszami, 

tworzyć komfortowe otoczenie dla ludzi.  

Celem strategicznym firmy jest zmiana miast na lepsze i tworzenie wyjątkowych miejsc, dzięki którym 

życie wszystkich staje się piękniejsze. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy wszystkie działania, niezależnie od 

wielkości i lokalizacji poszczególnych nieruchomości, są dopasowane do potrzeb klienta. Do 

największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu. APSYS Polska 

zarządza obecnie ponad 1 000 000 mkw. GLA w 23 obiektach handlowych zlokalizowanych w 18 

największych miastach w kraju oraz biurowcem Arkada Business Park w Bydgoszczy i kompleksem 

biurowym React zlokalizowanym w centrum Łodzi. Apsys prowadzi także inwestycję mieszkaniową - 

Solea Mieszkania przy Wyścigach na warszawskim Mokotowie.  
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