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INFORMACJA PRASOWA

„FESTIWAL
FESTIWAL RODZINYRODZINY 10.06.2017;; WARSZAWA
STADION LEGII WARSZAWA”
WARSZA
10 czerwca 2017 roku na Stadionie Legii w Warszawie odbędzie
dzie się
si już czwarta
edycja Festiwalu Rodziny.
Rodziny W tym roku wydarzenie jest organizowane przez
Fundację A.R.T. oraz Fundację
Fundacj
Legii.
Dla uczestników wydarzenia
przygotowaliśmy
my moc atrakcji!
Festiwal Rodziny jest bezpłatnym, całodniowym, otwartym warsztatem rodzinnym.
Partnerem wydarzenia jest Biuro Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego
Warszawy.. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął
obj Burmistrz Pragi Północ.
Północ
Pokazujemy jak aktywnie, bez wielkich nakładów finansowych oraz przy małych
modyfikacjach w stylu życia
ż
scalić rodzinę, dać dzieciom więcej
wi
poczucia
bezpieczeństwa
stwa i wzmocnić w nich poczucie własnej wartości.
ści. Chcemy także
pokazać, że
e Stadion Legii jest miejscem otwartym i przyjaznym rodzinom.
Tegoroczny Festiwal będzie
ędzie opierał się
si na formule wykorzystanej w poprzednich
edycjach,
ach, które odbywały się
si w Arenie Ursynów i Centrum Olimpijskim. Wybrane
lokalizacje nie są przypadkowe ponieważ
poniewa Festiwal ma formę Olimpiady Rodzinnej.
Uczestnicy, którzy wzięli
ęlili w niej aktywnie udział zbierali punkty, które następnie
zamieniali na los. Każdy
dy los WYGRYWAŁ! Uczestnicy będą mieli do dyspozycji
strefy zbaw, strefę edukacyjn
kacyjną, rekreacyjną i sportową,, stoiska partnerskie oraz
miejsce dedykowane konsultacjom psychologicznych i warsztatom wzmacniającym
wzmacniaj
kompetencje rodzicielskie. (więcej informacji o strefach w dalszej części
cz
dokumentu).
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Podczas Festiwalu odbędzie się zbiórka publiczna o numerze 2017/723/OR, której
celem będzie sfinansowanie letniego wypoczynek podopiecznym obydwu Fundacji.
Więcej o działaniach Fundacji Legii i Fundacji A.R.T. można znaleźć na ich stronach:
www.gotowidopomocy.pl oraz http://www.fundacjaart.pl .
Festiwal Rodziny to projekt organizowany w formie różnorodnych aktywności
rodzinnych, gdzie przez wspólną zabawę uczestnicy mogą doświadczyć jak ważne
jest spędzanie czasu razem - rodzinnie. Naszym celem jest budowanie pozytywnego
wzorca rodziny – zdrowej, aktywnej, otwartej i motywowanie rodzin do wspólnego
spędzania wolnego czasu. Dzięki Festiwalowi chcemy stworzyć medialną modę na
aktywne, rodzinne spędzanie czasu oraz edukować mieszkańców w obszarze
wzmacniania więzi rodzicielskich, funkcji rodziny, odnajdowania i realizowania
wspólnych pasji. Dodatkowo chcemy pokazać optymistyczne oblicza Warszawiaków.
Każdy znajdzie coś dla siebie! Wszystkich serdecznie zapraszamy 10 czerwca na
Stadion Legii!
W przypadku wykorzystania informacji prosimy o przesłanie adresu publikacji
materiału☺
Dziękujemy
Zespół Fundacji A.R.T. oraz Fundacji Legii

Dziękujemy wszystkim Partnerom IV Festiwalu Rodziny
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IV Festiwal Rodziny
Rodzinna Olimpiada Sportowa
Czas trwania 09.00 - 17.00
Co będzie się działo?
Przez cały czas trwania Festiwalu Uczestnicy będą mogli brać udział w dowolnie
wybranych warsztatach, podczas których zbierają punkty. Punkty zamieniają na
los. A Każdy los WYGRYWA nagrodę niespodziankę. Na zakończenie Festiwalu
losujemy nagrody główne.
Dzięki naszym wszystkim Partnerom udaje nam się zbierać fantastyczne nagrody,
które z przyjemnością przekazujemy zwycięzcom ☺
Stadion Legii będzie podzielony na cztery strefy: zabaw, edukacyjną,
rekreacyjną i sportową.

Strefa zabaw
• Aleksander
Rodzinne zawody gier planszowych
• Fundacja A.R.T.
Kącik zabaw
Chusta Klanzy
Strefa sportowa
• Fundacja A.R.T.
Rodzinny Tunel
Ping-pong
• Fundacja Legii
Tenis – Rozpoczęcie przygody z tenisem poprzez sprawdzenie swoich
umiejętności na małym tenisowym boisku. Wykwalifikowana kadra
wprowadzi każdego w świat tenisa.
Rugby – Nauka rzucania oraz łapania profesjonalnej piłki do rugby. Będzie to
także możliwość spotkania zawodników rugby, który przedstawią bliżej
zasady tej dyscypliny.
Koszykówka – Sekcja koszykówki dysponuje specjalnie przystosowanym
koszem do wykonywania próbnych rzutów. Każdy uczestnik będzie mógł
spróbować swoich sił z linii rzutów osobistych.
Judo – Spotkanie sekcji judo to pierwsze kroki na macie, które każdego
wprowadzą w świat judo. Na macie będą się odbywać pokazowe rzuty w
których będą mogły uczestniczyć także dzieci.
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Pływanie – Prezentacja sportu jakim jest pływanie oraz akcja dot. zachowania
bezpieczeństwa na wodą co w okresie zbliżających wakacji jest kluczowe.
Boisko mobilne 10 x 15 m
Boisko dmuchane 20 x 30 m
Autokar Legii

•

AZS Politechnika Warszawska
Zabawy z rugby

Strefa rekreacyjna
• Board4Kids – świat na deskorolce
Mini skatepark
• Depilconcept – jak dbać o swoje zdrowie
• Bastet, dmuchańce dla najmłodszych
• Balet dla dzieci
• Dream Pic Photography
Sesje zdjęciowe dla uczestników
• ArtDance
Pokaz taneczny
• Niepubliczne Zielone Przedszkole w Folwarku
Warsztaty lepienia z gliny
• Family for Family
Gry i zabawy sportowe
• Big Brothers Big Sisters of Poland
Gry i zabawy sportowe
• Leroy Merlin
„Młodzi Ogrodnicy” - warsztaty dla dzieci
• Vacansolei
Konkurs dla całych rodzin
• Fundacja Legii
Strefa Edukacyjna
• Mały Inżynier – eksperymenty, które porwą każdego
• Funiversity – eksperymenty, które porwą każdego
• Centrum Medyczne Fundamenti - szkolenia z pierwszej pomocy
• Mali Einsteini - eksperymenty, które porwą każdego
• Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – animacje dla całych Rodzin
• Rekopol - stoisko Biedronki – „gigantyczna” gra planszowa
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•

PAPI
Zajęcia plastyczne

•

Sovpol

•

Zajęcia plastyczne
Soroboom szkoła zmysłowego liczenia

•
•
•
•
•

Certes - szkolenia dla Dorosłych
Matplaneta
Quizy i zagadki dla dzieci
Akademia Nauki
Eksperymenty i zabawy dawne
Doktor Marchewka
Darmowe przesiewowe badanie wzroku
Warszawska Mapa Emocji

Media
• ESKA
• Manager na obcasach
• Mama na obcasach
• Dziecko w Warszawie
• Miasto Dzieci
• Telewizja MTV24.tv
• One Records
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