
FUNDACJA PARKOWISKO
Centrum Kreatywnego Rozwoju Rodzin i Pokoleń



CZYM JEST PROJEKT PARKOWISKO 
Parkowisko.pl to trwający dziewięć miesięcy Festiwal Rodzin i Pokoleń. Trwa od maja do stycznia.
Organizujemy miejsca i wydarzenia w których możemy skupić się na rodzinie tu i teraz. To miejsce gdzie
komórki i komputery nie są najważniejsze a członkowie rodzin przez zabawę - pracują nad komunikacją
między sobą i między pokoleniami. Seniorzy to skarbnica wiedzy i rozwiązań, młodzi to nieogarnięte
pokłady energii i pasji odkrywania, dzieci to nasza przyszłość! Celem Projektu i eventów Parkowisko.pl
jest dawanie powodów do spotkań OFF LINE w świecie ON LINE w pełnym skupieniu na drugim
człowieku i jego potrzebach, pasjach i umiejętnościach. To uważność na ludzi. Po to by wszystkim żyło
nam się przyjemniej oraz byśmy w pędzącym świecie nie zgubili swojego człowieczeństwa, wartości i
tradycji.

RUSZYŁA FUNDACJA PARKOWISKO!
Fundacja PARKOWISKO to społeczność mająca na celu budowanie mostów pokoleniowych, rozwijanie
uważności na drugiego człowieka, relacji rodzinnych, komunikacji między pokoleniami i relacji
w społecznościach lokalnych, kultywowanie tradycji. Celem stworzonej i nazwanej w ten sposób
inicjatywy jest umożliwienie wszystkim chętnym rodzinom, sąsiadom, przyjaciołom, dzieciom,
seniorom skupienia się na relacji z drugim człowiekiem i spędzenia wspólnie czasu. W ramach tych
spotkań możliwa będzie międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, przekazanie wiedzy, tradycji i
wartości oraz pasji.

# DAJEMY POWODY DO SPOTKAŃ

# INTEGRUJEMY POKOLENIA

Mecenasi 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=ueont71KtjA


Rodzin w grze

Wyświetleń filmików promocyjnych i After Movie

Zasięg postów (FB)

550

69 200
74 000

Uczestników w Parkach Projetu 10 000

Zasięg wydarzenia (FB) 82 200
Zasięg mediowy (online o iffline 150 200
Zasięg kampanii odsłonowej w WP.pl 3 300 000

Publikacji w mediach 43
Eventów w 2018

Miesięcy projektu 9
8

PODSUMOWANIE www.parkowisko.pl 
F A M I L Y & F R I E N D S F E S T I V A L

MEDIA 2018 

Magdalena Gacyk
Gdańska dziennikarka
i publicystka,  badacz 
na co dzień mieszka
w Kaliforni

IWONA GUZOWSKA
Gdańska sportsmenka

WOJTEK tREMISZEWSKI
Gdański  standuper, komik, aktor.

Gosia szydlowska
Gdańska biegaczka,
frontrunner asics

Tomasz Limon
Dyrektor Zarządzający Pracodawcy 
Pomorza
Dobry Duch Projektu

Koziolek
matolek
Mądra głowa, 
Ambasador 
pokoleń

AMBASADORZY SEZON 2018



PARKwalk
Pokoleniowa Gra Rodzinna

To prosta gra polegająca na wykonaniu zadań warsztatowych na stoiskach naszych lub przygotowanych przez naszych
partnerów. Podczas każdego eventu w sezonie rodzinne zespoły mają do zaliczenia minimum 4 punkty w każdym Parku.
Nie liczy się czas przejścia lecz próba wykonania zadania rodzinnie i pokoleniowo. Zadania na punktach są tak dobierane
by mógł je wykonać uczestnik w każdym wieku. Pokoleniowe zespoły mają czas na zabawę od godziny 11:00 do godziny
17:00 . Po zakończeniu gry rozdawane są rodzinne nagrody.

PARKOWISKO.PL PARKOWISKO.PL to rodzinny i pokoleniowy event, podczas którego Trójmiejscy muzycy, niezależnie od wieku grają z i dla
pokoleń, Artyści malują obrazy LIVE oraz odbywa się gra Pokoleniowo rodzinna PARKWALK. To jedna niedziela wmiesiącu
podczas której rodziny mogą spędzić ze sobą czas. To wspólne śniadanie w miejskim parku, aktywności sportowe,
warsztaty i konkursy oraz niesamowity klimat rodzinnego, pokoleniowego spotkania. Za każdym razem w innym parku.F a m i l y  &  F r i e n d s F e s t i v a l

GENERATIONS MUSIC FESTIVAL

To festiwal dedykowany wykonawcom i uczestnikom, którzy brali udział w kolejnych odsłonach PARKOWISKO.PL. Podczas
festiwalu budujemy na terenie Góry Gradowej / Hevelianum, pokoleniowe miasteczko muzyczne oraz sceny tematyczne.
Zaproszeni muzycy i performerzy zaprezentują swoją twórczość uczestnikom festiwalu w Parkowym sercu Gdańska.
Najważniejsze jest to że wstęp na festiwal nie ma ograniczeń wiekowych a na scenie usłyszymy międzypokoleniowe
składy i inspiracje muzyczne.

MOONLIGHT
To wernisaż obrazów i otwarcie najkrótszej na świecie galerii, która kończy się licytacją obrazów i prac stworzonych na
parkowisku. Podczas Gali 2019 zostaną również rozdane nominacje dla Parterów sezonu 2019, wolontariuszy,
najlepszej „zajawki” pokoleniowej oraz inne. Jest to podsumowanie sezonu i zapowiedz tego co będzie działo się w
kolejnym roku. To czas by się spotkać i porozmawiać na forum sztuki i biznesu o pokoleniach, rodzinie i działaniach
fundacji.

PARTNERZY GALI 2018 

SOUNDOF 

G a l a

# FORMATY  SEZON 2019 

25.08.2019

24.10.2019
czwartek

26.05.2019
1.06.2019

23.06.2019
28.07.2019
25.08.2019
08.09.2019









Patronat:

Partnerzy projektu: 



Rodzinie z Przyjaciółmi
Event Społeczny

12:00 – 17:00 
Gra rodzinna
ParkWalk

11:00 – 18:00  
MusicPARK
SCENA ARTMUZYCZNA
SoundOFGenerations

11:00 – 12:00 
Śniadanie 
w parku

17:00 – 17:30 
Rozdanie nagród 
ZAKOŃCZENIE



Odkrywanie Pasji
Event Społeczny



PARKWALK
Rodzinna-Pokoleniowa Gra



Zagrajmy razem
Gra PARKWALK



W otoczeniu zieleni
PARKOWISKO.PL



SoundOFGenerations
Muzyczny Festival Pokoleniowy



Live music& ART.
Rodzinny Festival Pokoleniowy



SoundOf Generations
Muzyczny Festival Pokoleniowy



Gala zakończenia
MoonLight Evening Gala 

Wozownia Artyleryjska Hevelianum- Centrum Konferencyjne



Wernisaż
MoonLight Evening Gala 



Podczas rocznego
sezonu powstaje 10
prac. Tworzone są one
przez zaproszonych
przez nas artystów.
Malują do muzyki LIVE.
Rano Artyści stają przy
pustych sztalugach a po
zakończeniu eventu do
galerii dołączają
kolejne prace.
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Wernisaż i Licytacja 
FlowMindGallery

Anna 
Truskolaska

Davide
Canepa

Martin 
Sarovec

https://www.facebook.com/RawArtByAnya/
https://www.facebook.com/RawArtByAnya/
https://www.facebook.com/daviderawart
https://www.facebook.com/daviderawart
http://www.knuppgalleryla.com/artists/martin-sarovec/
http://www.knuppgalleryla.com/artists/martin-sarovec/


FUNDACJA 
PARKOWISKO

Centrum Kreatywnego Rozwoju Rodzin i Pokoleń

KONTAKT
500205512

scean@parkowisko.pl

Zgłoś swój zespół i stań się 
częścią mostu między 

pokoleniami.


