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w ramach IX Narodowego Dnia Sportu i XV Warszawskich Dni Rodzinnych



Fundacja Zwalcz Nudę 

Nasze dwa sztandarowe projekty to 
Narodowy Dzień Sportu i Warszawskie 
Dni Rodzinne. Oba połączą się 
11 września na Błoniach PGE 
Narodowego – dołącz do nas!



Warszawski Piknik Rodzinny
w ramach XV edycji

Warszawskich Dni 
Rodzinnych

piknik w ramach
IX edycji Narodowego
Dnia Sportu



Piknik w ramach IX 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 
przedstawicieli 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/




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




najczęstszy 
przedział
wiekowy,
w którym

znajdują się 
dorośli

uczestnicy 
pikniku

dorosłych 
uczestników
ma wyższe

wykształcenie

naszych gości 
przychodzi
na piknik
z rodziną

uczestników 
wydarzenia
ma dzieci

to średni czas
spędzony
na pikniku

Uczestnicy pikniku zamieszkują 
wszystkie dzielnice Warszawy, a nawet 

ościenne gminy. 

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



PAKIET VIP WSPÓŁPRACA

● 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,

● informacja o animacji piknikowej w jednej z informacji prasowych wysyłanych przed 
wydarzeniem (gwarancja publikacji w mediach patronackich),

● publikacja posta na Facebooku oraz Instagramie Narodowego Dnia Sportu oraz na 
Facebooku Warszawskich Dni Rodzinnych z informacją o animacji,

● wyróżniony opis w harmonogramie pikniku z ekspozycją logotypu,
● inne świadczenia do indywidualnego ustalenia.

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

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


PAKIET SPONSORA 
STREFY

WSPÓŁPRACA

● 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 pikniku
● 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 świadczenia do indywidualnego ustalenia. 

Szczegóły:
www.narodowydziensportu.pl/strefa-partnera/pakiet-sponso

ra-strefy-i-wspolorganizatora

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


PROMOCJA
Ambasadorzy, Patronaty Honorowe 

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. 



Ekwiwalent reklamowy 
pikniku 2019 r. 

Zasięg

NDS 2020: 10 mln osób
Piknik 2019: ponad 8 mln 
osób

blisko 2 mln zł

NDS 2020: ponad 2 000
Piknik 2019: blisko 1 000

Liczba publikacji

Ekwiwalent reklamowy 
Narodowego Dnia Sportu 

w 2020 r.

blisko 1,5 mln



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

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


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




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


