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Fundacja Zwalcz Nudę 

Jesteśmy młodym, energicznym
zespołem. Wspieramy mądre
i wartościowe, wspólne spędzanie 
czasu. Organizujemy warsztaty, 
pikniki, eventy okolicznościowe, gry 
miejskie i akcje społeczne. Realizujemy 
projekty, które w ciekawy sposób uczą 
zdrowego stylu życia, dbania o Zieloną 
Planetę, wspólnego przeżywania emocji, 
przygód i nowych doświadczeń. Nasze dwa 
sztandarowe projekty to Narodowy Dzień 
Sportu i Warszawskie Dni Rodzinne. Oba 
połączą się 14 września na Błoniach PGE 
Narodowego – dołącz do nas!

Sprawdź, co u nas słychać: 
www.zwalcznude.pl



PIKNIK SPORTOWO-RODZINNY
14 września 2019
Błonia PGE Narodowego

Piknik w roku 2018 w liczbach:
• 10 tysięcy uczestników
• ekwiwalent reklamowy 1,5 mln PLN
• ponad 100 partnerów
• ponad 100 dyscyplin sportowych i innych animacji

2 STREFY

RODZINNA
Warszawski Piknik Rodzinny

w ramach XIV edycji
Warszawskich

Dni Rodzinnych

SPORTOWA
piknik w ramach
VII edycji
Narodowego
Dnia Sportu



XIV Warszawski Piknik Rodzinny 

Jest zwieńczeniem Warszawskich Dni Rodzinnych, czyli wydarzenia,
dzięki któremu cała stolica zamienia się w jeden wielki plac zabaw.
W ten weekend setka Partnerów przygotowuje dni otwarte w swoich
placówkach, na zasadzie podobnej do Nocy Muzeów.
Przestrzeń pikniku to miejsce spotkań firm usługowych, producentów,
organizacji pozarządowych oraz instytucji z potencjalnymi odbiorcami
i klientami ich usług – warszawskimi rodzinami. To animacje, warsztaty
z eksperymentów, pokazy iluzji, dmuchańce, testownia zabawek, gier
i nowej technologii, salon mody dziecięcej oraz okazja do spotkania
znanych i lubianych rodziców, pedagogów, psychologów, lekarzy,
dietetyków, specjalistów.

www.warszawskiednirodzinne.pl

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/




Piknik w ramach VII edycji
Narodowego Dnia Sportu

Piknik jest zwieńczeniem ogólnopolskiej akcji społecznej, która otwiera setki
placówek sportowych w całym kraju. Ten dzień otwarty to tysiące bezpłatnych
treningów, zajęć i wydarzeń sportowych rozsianych po całym kraju. Co roku
w Narodowym Dniu Sportu bierze udział kilkaset tysięcy Polaków.
Piknik jest centrum tych wydarzeń. To tutaj pojawia się większość związków
sportowych oraz wybitnych medalistów, olimpijczyków, sportowców. Na pikniku
jest okazja do przeprowadzenia wywiadów z najlepszymi polskimi sportowcami,
bo co roku przyciąga wszystkie ważne media. Piknik to setka animacji,
treningów i atrakcji: ścianki wspinaczkowe, gra w palanta, treningi
lekkoatletyczne, zapasy, tenis, rolki, gokarty, symulatory lotów - wszystko
w jednym miejscu.

www.narodowydziensportu.pl

http://www.narodowydziensportu.pl/




Uczestnicy wydarzenia:

36-45 lat 68% 81% 86% 2-3 godz.
nasi goście są

z całej Warszawy
i okolic miasta

*Na podstawie ankiet ewaluacyjnych,
przeprowadzonych wśród uczestników pikniku w ciągu czterech ostatnich edycji. 

to średni czas
spędzony
na pikniku

uczestników 
wydarzenia
ma dzieci

naszych 
gości 

przychodzi
na piknik
z rodziną

dorosłych 
uczestników
ma wyższe

wykształcenie

najczęstszy 
przedział
wiekowy, 
w którym

znajdują się 
dorośli

uczestnicy pikniku



PROMOCJA
Ambasadorzy, Patronaty Honorowe 

Honorowe Patronaty: Ambasadorzy dotychczasowych edycji to m.in.: Andrzej Supron, Mariusz Czerkawski,
Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Przemysław Saleta, Iwona Guzowska, Michał Żewłakow, 
Piotr Świerczewski, Jacek Wszoła i inni. 



Mówią o nas:



Mówią o nas:



Mówią o nas:

Raporty medialne z poprzednich edycji na stronach: 
www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/dla-partnerow
www.narodowydziensportu.pl/media/

Ponadto szeroko zakrojona kampania reklamowa:
kampania billboardowa, kampania na nośnikach LED,

LCD w komunikacji miejskiej, plakaty, ulotki,
bannery, social media i inne.

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/strefa-partnera/dla-partnerow
http://www.narodowydziensportu.pl/media/


WSPÓŁPRACA

Pakiet VIP

• powierzchnia na pikniku w namiocie z podłogą o wymiarach 3×6 z możliwością rozszerzenia powierzchni poza
namiotem o 30 mkw.,

• możliwość zorganizowania animacji dedykowanej i tematycznie nawiązującej do branży partnera, animator
w koszulce z logotypem partnera,

• logo na plakatach, bannerach, ulotkach, ekranach LCD w komunikacji miejskiej, zaproszeniach,
• wyeksponowanie nazwy partnera i opisu animacji w informacji prasowej wysyłanej do bazy 200 mediów

(gwarancja publikacji w mediach patronackich),
• wpis na rewersie planu stoisk z treścią przygotowaną przez partnera,
• wyróżniony opis w harmonogramie pikniku z ekspozycją logotypu,
• inne.

Szczegółowy opis na stronie:
www.narodowydziensportu.pl/strefa-partnera/pakiet-vip

http://www.narodowydziensportu.pl/strefa-partnera/pakiet-vip


WSPÓŁPRACA

Pakiet sponsora strefy

• zorganizowanie tytułowej STREFY SPONSORA (np. “strefa baby z …”) wielkości ok. 100 m2, zawierającej tematyczne
animacje i inne aktywności, z podłączeniem do prądu, w tym m.in.:

a) stanowisko dedykowane Partnerowi o wielkości 25 m2. (materiały reklamowe dostarcza Partner),
b) przygotowanie animacji dedykowanych Partnerowi, np. iluzjonista, skręcanie balonów,
c) przygotowanie strefy sponsora za pomocą innych animacji i stanowisk,
• umieszczenie logo Sponsora Strefy wyróżniającej się wielkości ok. 10% “paska logotypowego” na plakatach,

bannerach, billboardach, ulotkach i mapach pikniku,
• pozycjonowanie na stronie pikniku – wyróżniony opis w harmonogramie piknikuWszystkie dodatkowe świadczenia z

pakietu VIP opisanego powyżej,
• obecność strefy sponsora w reportażu wideo z wydarzenia,
• wyeksponowanie materiałów brandingowych na terenie pikniku (flagi, balony itd.),
• dostęp do strefy VIP z barkiem kawowym,
• tytuł Partnera Głównego/Strategicznego Pikniku,
• wszystkie świadczenia z pakietu VIP,
• Inne

szczegółowy opis na stronie:
www.narodowydziensportu.pl/strefa-partnera/pakiet-sponsora-strefy-i-wspolorganizatora

http://www.narodowydziensportu.pl/strefa-partnera/pakiet-sponsora-strefy-i-wspolorganizatora


Zapraszamy
do współpracy!

Krystyna Radkowska
Prezes Fundacji Zwalcz Nudę

krystynaradkowska@zwalcznude.pl
tel. 501 104 087


