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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 
11 września na Błoniach PGE 
Narodowego – dołącz do nas!

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



PIKNIK 
SPORTOWO-RODZINNY
11 września 2021
błonia PGE Narodowego

Piknik w roku 2019* w liczbach:

• 10 000 uczestników,

• ponad 100 partnerów, 

• ponad 100 dyscyplin i animacji,

• ekwiwalent reklamowy 1,5 mln PLN
*w 2020 roku piknik nie odbył się ze względu na 

pandemię

strefa rodzinna
Warszawski Piknik Rodzinny

w ramach XV edycji
Warszawskich Dni 

Rodzinnych

strefa sportowa
piknik w ramach
IX edycji Narodowego
Dnia Sportu



Narodowy Dzień Sportu

Ogólnopolska akcja społeczna, 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.
W 2020 roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany 
organizacyjne związane z Narodowym Dniem Sportu. Nie odbył się 
wielki sportowo-rodzinny piknik na błoniach PGE Narodowego. Mimo to 
realizacja projektu okazała się sukcesem! W projekt zaangażowały się 
setki punktów z całego kraju i tysiące uczestników. W 2021 roku 
wracamy ze zdwojoną siłą! Zapraszamy do dołączenia zarówno na 
pikniku, jak i w innych częściach Polski!

www.narodowydziensportu.pl

http://www.narodowydziensportu.pl/




PROMOCJA
Ambasadorzy, Patronaty Honorowe 

Honorowe Patronaty: Ambasadorzy dotychczasowych edycji to m.in.: Andrzej 
Supron, Mariusz Czerkawski, Przemysław Saleta, Iwona 

Guzowska, Michał Żewłakow, Piotr Świerczewski, Jacek Wszoła, 
Krzysztof Wiłkomirski, Paweł Korzeniowski, Sebastian 

Świderski i inni. 



– mailingi do mediów ogólnopolskich i 
lokalnych;

– kampanie reklamowe w mediach 
społecznościowych;

– działania organiczne w mediach 
społecznościowych;

– spoty promujące wydarzenie wyświetlane w 
Galerii Metra Świętokrzyska;

– billboardy w całej Warszawie;

– pozyskanie blisko 70 patronów medialnych z 
całej Polski;

– materiały promocyjne video i foto z 
Ambasadorami i Ambasadorkami;

– akcja „Wielka Rozgrzewka przed NDS”, która 
rozpoczęła się równo miesiąc przed 
Narodowym Dniem Sportu na Endomondo

Kampania promocyjna



Zasięg

Liczba publikacji

Ekwiwalent 
reklamowy

10 319 377 osób

blisko 1,5 mln zł

2698 materiałów w TV, radiu, prasie i internecie



Raporty medialne z poprzednich edycji na stronach:  
www.narodowydziensportu.pl/media/ 

Mówią o nas:

https://sport.tvp.pl/49764421/narodowy-dzien-sportu-juz-19-wrzesnia
http://www.narodowydziensportu.pl/media/


Mówią o nas:

Media

https://www.onet.pl/sport/onetsport/narodowy-dzien-sportu-w-sobote-bezplatne-zajecia-w-calej-polsce/3w7lrc3,d87b6cc4


Raporty medialne z poprzednich edycji na stronach:  
www.narodowydziensportu.pl/media/ 

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

LCD w komunikacji miejskiej, plakaty i inne.

Media 
społecznościowe:

http://www.narodowydziensportu.pl/media/


Oliwia Kujawa
Koordynatorka projektu

oliwia@zwalcznude.pl
tel. 508 853 701

Aleksandra 
Stronkowska
Koordynatorka promocji

promocja@zwalcznude.pl
tel. 665 590 237

Zapraszamy
do współpracy!

Krystyna 
Radkowska

Prezes Fundacji Zwalcz Nudę

krystynaradkowska@zwalcznude.pl
tel. 501 104 087


