Gdańsk, 3 kwietnia 2018 r.
INFORMACJA PRASOWA
4. FREE TIME FESTIWAL
7-8 kwietnia 2018, Gdańsk, AMBEREXPO
WEEKEND PEŁEN ATRAKCJI
czyli 1001 pomysłów, jak spędzać czas wolny
FREE TIME FESTIWAL to bank pomysłów, jak twórczo i przyjemnie spędzać czas wolny. Projekt
adresowany jest do osób preferujących aktywny i zdrowy styl życia, nielubiących się nudzić,
poszukujących nietypowych i ciekawych atrakcji turystycznych, kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych.
Co będzie można zobaczyć, w czym uczestniczyć?
Lista atrakcji przygotowanych przez wystawców jest imponująca (ponad 100!) i są to m. in.:
prawdziwy obóz harcerski, mini boisko do piłki siatkowej i nożnej, mini stadion lekkoatletyczny,
pokazowe akwarium, park trampolin, tory testowe dla rowerów, możliwość ślizgów na 20metrowym torze wodnym skimboard, zawody wioślarskie na ergometrach, ćwiczenia na
trenażerach ruchu, nauka jazdy na rolkach, pokazy parkourowo-akrobatyczne, wystawa rowerów
nietypowych: trójkołowych, poziomych, customowych i transportowych, zabawy żeglarskie,
kreatywne eksperymenty i animacje dla dzieci, warsztaty linorytu, garncarstwa i budowania
latawców, spotkania z mistrzami sportu i sławnymi podróżnikami, koncerty carillonowe i… to
jeszcze nie wszystko!
Na festiwalowych scenach i na licznych stoiskach będzie też można brać udział w najróżniejszych
konkursach z fantastycznymi nagrodami.
Inspiracje na wakacje
Czas wolny to także podróże - te dalekie i te bliskie. Stąd na Festiwalu nie zabraknie oferty
skierowanej do turystów. Pomysły na różne formy wypoczynku - weekendowe wypady, kilkudniowe
wycieczki i rodzinne wakacje - zaprezentują najpiękniejsze regiony i miasta Polski oraz Środkowa
Frankonia, Brandenburgia, Saksonia, Grodno i Wilno.
Wielki Zlot Wielkich Maskotek
FREE TIME FESTIWAL to też nie lada gratka dla wielbicieli chodzących maskotek. Z zapowiedzi
wystawców wynika, że pojawi się ich naprawdę sporo. Będzie je można spotykać to tu, to tam, ale
clou nastąpi w samo południe w niedzielę, kiedy to wszystkie zwierzaki, ptaki i inne stwory
zgromadzą się na festiwalowej scenie.
Cała ekspozycja podzielona będzie na 8 stref „klimatycznych”:
 STREFA TURYSTYKI
 STREFA MIASTA GDANSKA #gdansk #ilovegdn








STREFA SPORTU I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA
STREFA BIKE FESTIWAL
STREFA SPORTÓW WODNYCH I KAJAK EXPO
STREFA DZIECKA
STREFA KULTURY I NAUKI
STREFA PREZENTACJI

Partnerem Głównym FREE TIME FESTIWALU jest marka Żywiec Zdrój S.A., która zaprasza również
do swojej strefy, promującej zdrowy tryb życia i odpowiednie nawadnianie.
Oficjalnym przewoźnikiem Festiwalu jest POLREGIO.
Równocześnie z Festiwalem odbywają się:
 STREFA SMAKÓW FOOD TRUCKÓW – 7-8 kwietnia, parking AMBEREXPO
 DEBIUTY FITNESS – sobota, 7 kwietnia
 MISTRZOSTWA POLSKI: FIT-KID & FITNESS AEROBIC – niedziela, 8 kwietnia

FREE TIME FESTIWAL / WSTĘP WOLNY
 godziny otwarcia: 7 kwietnia - sobota, 10:00-18:00 / 8 kwietnia - niedziela, 10:00-17:00
 więcej informacji: freetimefestiwal.pl, facebook
 kontakt dla mediów:
FREE TIME FESTIWAL
Dorota Solochewicz, d.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel. 601 894 332
BIKE FESTIVAL
Grzegorz Knapik, grzegorz.knapik@mtgsa.com.pl, tel. 664 242 950
FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW
Gosia Tomczyk, gosia@festiwalsamku.com.pl, tel. 601 189277
DEBIUTY I MISTRZOSTWA POLSKI: FIT-KID & FITNESS AEROBIC
Aleksandra Kobielak, biuroafs@gmail.com, tel. 531 888 905

