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PARKOWISKO.PL – Family & Friends Festival 2019 

#PARKOWISKO TO IDEA uważności na drugiego człowieka i łączenia pokoleń. To powód do  rodzinnego spotkania 

w parku. To okazja by poznać ludzi z naszej okolicy.  To możliwość spotkania, zabawy i wymiany doświadczeń. To 

czas dla rodziny. 

#PARKOWISKO TO POKOLENIA, które są jak długowieczne, mocno zakorzenione drzewa. Drzewo to symbol 

pokoleń a park to "przestrzeń wspólna – rodzinna - pokoleniowa”, gdzie w otoczeniu przyrody, rodzina, przyjaciele 

i sąsiedzi mogą spędzać czas aktywnie i dzielić się swoimi pasjami oraz doświadczeniami. 

#PARKOWISKO TO DZIELNICE – Park miejsce blisko natury dla dzieci, młodych i seniorów, rodzin, mieszkańców 

dzielnicy, mieszkańców miasta. Co łączy pokolenia? ?  Sztuka, muzyka, pasja, sport. To dzięki nim rodziny 

przekazują sobie ponadczasowe wartości. Dbajmy wartości i rodziny.  Dbajmy o pokolenia. 

O projekcie 

Parkowisko Family & Friends Festival to międzypokoleniowy, rodzinny projekt, który ma na celu integrację 

między pokoleniami oraz danie kolejnej możliwości rodzinom do spędzenia czasu razem w pełnym skupieniu na 

rodzinie i jej potrzebach. To czas na złapanie dystansu, zatrzymanie się na chwilę i motywacja do spotkania Off Line 

w świecie On Line.  Naszym główmy założeniem jest pokazanie rodzinom co mogą robić w niedzielę w parku, jakie 

pasje mogą realizować wspólnie a przez to spędzać czas ze sobą, aktywnie a także pasywnie leżąc na kocu i 

obserwując innych ludzi realizujących swoją zajawkę. Czasami chodzi o to żeby wyjść z domu i spróbować zrobić 

coś innego niż zwykle. Niech laptop i maile zostaną tego dnia w domu a my skupmy się na spędzeniu czasu z drugim 

człowiekiem. PROJEKT trwa przez cały rok. Jest to spotkanie „na luzie” spotkanie rodzin, sąsiadów oraz przyjaciół w 

Gdańskich parkach. To spotkanie ludzi z pasją do różnych aktywności – tych „ACTIVE” sportowych jak rolki, hokej, 

joga, rowery czy sztuki walki i tych „Mind” jak szachy, planszówki, czytanie czy puzzle. To wymiana doświadczeń 

pokoleniowych oraz uczenie się pokoleń i ich zajawek.    

 

Co się będzie działo? Główne punkty projektu. 
 

11:00 – 12:00 – Śniadanie na trawie – weź swój kocyk, zapakuj kosz piknikowy, weź rodzinę, przyjaciół, nie 

zapomnij o dziadkach i zjedzcie razem śniadanie w parku w promieniach słońca. 

 

11:00 – 18:00 – SCENA MUZYCZNA PARKOWISKO.pl – Podczas każdego eventu będzie działała mała muzyczna 

scena Parkowiska – Sound of Generation. Na scenie zobaczymy Trójmiejskich i miejmy nadzieję Polskich DJ 

Artist’s, Instrumentalistów i doskonałych muzyków z pasją do Jazzu, HOUSE, Chillu oraz Coverowych wykonawców 

muzyki poprzednich pokoleń, muzyków Jazzowych oraz performerów tworzących zupełnie nową jakość muzyki 

międzykulturowej. Pasjonaci muzyki będą łączyć muzykę pokoleń i kultur, instrumenty i elektronikę. Plenerowa 

scena to zapowiedź artystów, którzy będą oficjalnym LINEupem na SOUND OF GENERATION FESTIVAL we 

Wrześniu w Gdańsku. To 7  godzin dobrej muzyki pokoleń w chillowych, klubowych aranżach. Muzyczna scena 

parkowiska – DJ Artists –DJ JANky  DJ 30 TON, DJ Owocowicz, Kasia Kalasnikov, DJ DAC Lee, DJ Kaktu5, DJ Fala 

Messenger, Gosia Wińska, FUŁekPIANO i wielu innych muzyków, łączących różne kultury, pokoleniowe gatunki 

muzyczne i utwory w SOUND OF GENERATION.  

 

12:00 – 17:00  - Rodzinne i pokoleniowe warsztaty, konkursy, prezentacje oraz mecze: Rolki (Roll4all), hokej na 

trawie (Kobieca Liga GKS Stoczniowiec – Gdańska drużyna Hokejowa), Fresbee, Rodzinne parkowe rozgrywki 

piłkarskie (Pomorski Związek Piłki Nożnej), Gry i zabawy cyrkowe (Fundacja Ale Cyrk), Hula Hop i Fire Show (VASHI 

HOOP MARTA SZOTYŃSKA), zajęcia dla rodziców i dzieci, Studio Jogi, spotkania z  Koziołkiem Matołkiem 

(FUNDACJA KREATYWNIE POKOLENIOM), senior Cafe (Fundacja RC oraz Fundacja Świat Wrażliwy), Karta 
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Mieszkańca (VISIT GDA), rady dzielnic, punkt informacyjny budżetu obywatelskiego, Supersorter i program 

segregacji śmieci (GZDIZ), strefa dziecka i rodzinna (CENTRUM HEWELIANUM), gry planszowe, szachy, warcaby, 

klasy, gra w gumę, kapsle, wspólne układanie puzzli oraz brydż. Do każdego eventu zapraszamy innych partnerów 

dlatego każdy event jest inny.  

 

Idea zajawek i sceny jest otwarta dlatego każdy może przyjść i dołączyć w dowolnym momencie dlatego też nasz 

projekt jest żywy i ciągle się zmienia.  

 

12:00 – 17:00  - PARK WALK – rodzinna gra pokoleniowa. Każdy rodzinny zespół spacerując po parku „Tajemniczym 

ogrodzie” będzie odkrywał aktywności związane ze strefą w której się znajdzie. Celem jest zdobycie od 

animatorów punktów zajawkowych - potwierdzeń „podjęcia próby wykonania zadania”.  Zasady gry są 2: Zespół 

musi posiadać przynajmniej 2 pokolenia  oraz trzeba podjąć próbę realizacji prostego zadania na każdym punkcie. 

Wypełnioną kartę rodziny przekazujemy wolontariuszom i losujemy rodzinne nagrody ufundowane przez naszych 

partnerów.   

 

Projekt w 2019 roku zakłada działanie na terenie Gdańska  

i składa się z: 

1. 6 EVENTÓW do maja do września a bazą każdego jest gra /spacer po punktach PARKWALK, Scena Muzyczna z 
DJ i instrumentalistami jako projekt festiwalowy Sound Of Generation, strefa ART oraz Kids, Senior, Sąsiad i 
boiska do frisbee, unihokeja oraz piłki nożnej. (w niektórych przypadkach terminy mogą się zmienić – 
ostateczne potwierdzenie terminów nastąpi z końcem lutego 2019)  

 
26.05.2019 niedziela  Park Bema / dzień Matki – połączone z obchodami miasta Gdańska  
01.06.2019 sobota Majdan Hevelianum – Dzień Dziecka 
23.06.2019 niedziela Gdańsk Central PARK – HEVELIANUM – Wigilia Św. Jana (noc świętojańska) 
28.07.2019 niedziela  Park Steffensa 
10.08.2019 sobota SOUNDOF GENERATIONS FESTIVAL 
8.09.2019   niedziela Park Haffnera 
24.10 czwartek Gala MoonLightEvening 

 
2. PARK WALK  - spacer rodzinny  po 8 - 10 punktach , które są współorganizowane przez naszych partnerów. Gra 

odbywa się podczas każdego eventu od maja do września. Każda rodzina pokoleniowa pobiera kartę i zalicza 
punkty, które znajdują się w naszych strefach w dowolnej kolejności. Te rodziny, które od 11:00 do 18:00 
przejdą wszystkie punkty i oddadzą wypełnione karty zadań, wezmą udział w losowaniu rodzinnych nagród 
przekazanych przez naszych partnerów. Na 50 rozdanych kart podczas majowego eventu wróciło 46! Zespół to 
minimum 4 osobowe zespoły rodzinne, pokoleniowe, które dotarły do każdego punktu. W maju wzięło udział 
ok 300 osób w czerwcu planujemy zwiększyć ilość uczestników  do 500.  

 

 

3. SOUND of GENERATION FESTIVAL – Odrębny projekt w ramach projektu - podsumowanie muzyczne 
Parkowiska, które odbędzie się na terenie Centrum Hewelianum. 22 września – jest to oddzielna propozycja 
sponsoringu festiwalu muzycznego młodych i dobrze rokujących muzyków sceny trójmiejskiej (DJ Artists oraz 
instrumentalistów oraz performerów) – całość scen Sound Of Generation Festival jest realizowany przy 
współudziale Radio Gdańsk. Muzycy i DJ Artist’s będą szukali połączeń pomiędzy brzmieniami pokoleń. 
Trójmiejscy i Polscy instrumentaliści i DJ Artist’s będą nadawać pozytywne brzmienia pokoleń, łączyć style i 
składy. Podczas festiwalu powstanie międzypokoleniowy i kulturowy projekt instrumentalno – elektroniczny. 
2018 rok to planowane 2 sceny, 2 lineupy i ponad 20 artystów, różne rodzaje muzyki i pokolenia. MORE INFO 
SOON...Radio Gdańsk nasłuchuje.  

 

4. GALA – w październiku organizujemy w Starej Wozowni Centrum Hewelianum Galę, na którą zapraszamy 
Partnerów, którzy byli z nami podczas projektu, Przedstawicieli Miasta oraz wszystkich zaangażowanych. Gala 
to  parkowiskowy bizmixer i ranking  najlepszych Zajawek, Artystow i Partnerów PARKOWISKA. Gali 
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towarzyszyć będzie rozdania statuetek „PARKON” – najlepsza zajawka, firma współpracująca (CSR), instytucja 
miejska oraz Artysta – dla ok 150 – 200 osób. 

 

Nominacje - NAJLEPSZA ZAJAWKA, NAJLEPSZY ARTYSTA (MUZYKA), NAJCIEKAWSZA ORGANIZACJA MIEJSKA EDYCJI 

2019 – W trakcie projektu będzie prowadzony ranking. Uczestnicy i Mecenasi wybiorą najlepsza dzielnicową, 

międzypokoleniową zajawkę, organizację, firmę lub ekipę, która zostanie przedstawiona podczas październikowej 

Gali kończącej projekt. Nominacje do statuetki „parkON” czyli nagrody za najbardziej energetycznie działającą i 

angażującą zajawkę będą zbierane przez całe 6 miesięcy.  

 

 

Kto nas wspiera? Kto jest z nami! 

Partnerzy, Mecenasi, członkowie zespołu projektowego: Pracodawcy Pomorza, Hewelianum, Eventarthouse.com, 

WP.pl, Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, Magazyn TOGETHER - Rodzinna strona Trójmiasta, Rady 

Dzielnic Siedlce, Śródmieście, Aniołki, Brzeźno, Reklama dla Biznesu, Zagrawerowani.pl, INVEST STUDIO,  Projekt 

PR Stowarzyszenie DLA SIEDLEC, Fundacja KREATYWNIE POKOLENIOM. 

 

Nasi Ambasadorzy: 

Gdańska Publicystka i dziennikarka na co dzień mieszkająca w Kaliforni – Magdalena Gacyk , Gdańska 

Sportsmenka – Iwona Guzowska, Gdański komik, aktor i standuper – Wojtek Tremiszewski, Gdańska biegaczka, 

frontranerka Asics – Gosia Szydłowska, Dyrektor Zarządzający Pracodawcy Pomorza  - Tomasz Limon, Ambasador 

Pokoleniowy  – Koziołek Matołek, Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

Co otrzymują nasi partnerzy  – w zależności od wybranej opcji 

współpracy: 

1. Gwarancja dotarcia rodzinnych patroli (zespołów) do punktu partnera  podczas PARK WALK  
2. Możliwość zaprezentowania produktu usługi w formie zabawy, gry, zadania – Experience 
3. Odpowiednie skojarzenia marki z parkiem, wypoczynkiem, rodziną i przyjaciółmi oraz pozytywną 

energią i klimatem sprzyjającym rodzinie. 
4. Event społeczny który jest dobrze postrzegany przez odbiorców (rodziny, 30-40 latkowie, Seniorzy) 
5. Gwarancję zauważalnej ekspozycji logo na evencie poprzez dostarczone leżaki z logotypem partnera. 
6. Nie wieszamy bannerów i nie rozstawiamy rollupów dlatego wizerunek jako partnera jest przejrzysty i 

zauważalny – używamy tylko organicznych sposobów ekspozycji logo. Wybieramy ograniczoną ilość 
partnerów do współpracy podczas eventu, by każdy miał możliwość być zauważony. 

7. Ekspozycja logotypów na scenie eventów. 
8. Ekspozycja logo w kartach patroli. 
9. Ekspozycja logotypów w social mediach eventu.  
10. Ekspozycja logotypów w after movie projektu.  
11. Ekspozycja logotypów na znakach kierunkowych. 
12. Ekspozycja logotypu w wydarzeniu.  
13. Product Placement w naszych postach organizatorskich na oficjalnym fanpage projektu. 
14. Informacje ze sceny o obecności partnera podczas eventu.  
15. Ekspozycja logotypów w prezentacjach wysyłanych do mediów. 

 

Kontakt do organizatorów:  

Marysia Kadłubowska / 784 049 387 / marysia@parkowisko.pl 

Kuba Kadłubowski / 500 205 512 / kuba@parkowisko.pl 


