INFORMACJA PRASOWA
5. FREE TIME FESTIWAL / PODSUMOWANIE

Gdańsk

FREE TIME FESTIWAL TO LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA
Fantastyczna atmosfera! Wracamy do domu z głowami pełnymi pomysłów i z pewnością
powrócimy za rok w poszukiwaniu kolejnej dawki emocji, inspiracji i unikatowych przeżyć –
mówili odwiedzający. Wzorcowa impreza dla rodzin! Wydarzenie, które wyznacza trendy – pisały
media. Gdański Free Time Festiwal święcił triumfy. I świętował też swoje piąte urodziny. Był tort,
złote confetti i tłumy zadowolonych gości - w każdym wieku. Bo dobrze spędzony czas wolny i
potrzeba lepszej jakości życia dotyczy nas wszystkich. Imprezę odwiedziło 17.500 osób.
O sukcesie Free Time Festiwalu decyduje przede wszystkim jego dynamiczna, nowoczesna formuła,
oferująca odwiedzającym moc atrakcji i pomysłów na twórcze, aktywne, przyjemne (czasem też
leniwe) spędzanie czasu wolnego. Do tego impreza nieustannie rozwija się o nowe pomysły i
projekty. Tym razem organizatorzy przygotowali trzy strefy premierowe: Festiwal Podróży Ślady,
Ogrodowe Kreacje i Grill Festiwal.
Do czego zatem zachęcał, czym nas zarażał i o czym opowiadał Free Time Festiwal?
O PODRÓŻACH Z PASJĄ
FESTIWAL PODRÓŻY ŚLADY to tegoroczny debiutant. W klimatycznej, trochę kinowej atmosferze
swoje opowieści (ilustrowane pięknymi zdjęciami i filmami) snuli zwykli podróżnicy. O łowieniu ryb z
Indianami Tsimane, o szukaniu śladów endemicznych niedźwiedzi w Kanadzie, wyprawie rowerowej
po syberyjskim śniegu i lodzie Bajkału, podróżowaniu z dziećmi i budowaniu szkoły po trzęsieniu
ziemi w Katmandu. I nie chodziło tu o wyzwania ekstremalne, tylko o prawdziwą pasję i niezwykłe
doświadczenia, które mogą stać się udziałem każdego z nas - jeśli tylko rozbudzimy w sobie
ciekawość świata i odwagę do odkrywania tego, co nieznane.
O PIĘKNYCH MIEJSCACH NA ZIEMI
Emocji, energii, regionalnego kolorytu i pomysłów na trochę bliższe podróże nie brakowało w
STREFIE TURYSTYKI. Tu swoje walory kulturowe i turystyczne zaprezentowało dziesięć
najpiękniejszych regionów Polski, ponad dwadzieścia powiatów i miast oraz wystawcy zagraniczni:
Środkowa Frankonia, Brema, Drezno, Ukraina, Gruzja i Wilno.
Do odpoczynku na łonie natury zachęcały Lasy Państwowe i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi”). A na poszukujących lokalnych atrakcji czekała specjalnie
przygotowana Strefa Miasta Gdańska, a w niej niezwykle szeroka oferta - od sportu i aktywnego
stylu życia po propozycje z zakresu kultury i nauki. Także lokalnie, ale do wypraw nieco dalej szlakami kajakowymi i trasami rowerowymi zachęcało Pomorskie.
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O ZIELENI WOKÓŁ NAS
W strefie OGRODOWYCH KREACJI w swoim żywiole byli miłośnicy zieleni, poszukujący nowych
pomysłów i wskazówek, jak projektować i pielęgnować roślinność w domach, w ogrodach, na
działkach, tarasach i balkonach. Tę wiedze można było posiąść, słuchając porad i prelekcji Kasi
Bellingham (ogrodniczki z pasji i wykształcenia) oraz jej gości.
W przyjaźnie zaaranżowanym OGRODZIE WIEDZY (prawdziwa zielona trawa i leżaki) można było
dowiedzieć się, jak projektować rabaty ozdobne, jak stworzyć ogrody pożyteczne dla pszczół i
motyli, jak wiosną w ogrodzie wysiać lato i jak uprawiać storczyki. Wiedzę teoretyczną można było
uzupełnić praktyczną podczas warsztatów - jak założyć ogród w słoiku, jak tworzyć bomby
kwiatowe, jak hodować zioła i kwiaty jadalne aby z parapetu trafiły prosto na talerz.
OGRÓD ZDROWIA dał możliwość zakupu produktów ekologicznych, regionalnych i lokalnych
bezpośrednio od producentów, natomiast OGRÓD SŁOWA - chwile wytchnienia przy dobrej
lekturze.
O ROWEROWYM STYLU ŻYCIA
Dla cyklistów obowiązkowym punktem był BIKE FESTIWAL. Tu można było zaopatrzyć się w sprzęt
(wcześniej testując go na specjalnym torze) i akcesoria, za darmo serwisować swój rower, a także
spotkać z ekspertami, sportowcami i rowerowymi podróżnikami.
Maluchy miały niecodzienną okazję udziału w zawodach na rowerkach biegowych dla dzieci
STRIDER ADVENTURE ZONE, a prawdziwi twardziele w niezwykle widowiskowym wyścigu kolarskim
AMBEREXPO MTB ELIMINATOR.
Sportowych emocji i radości kibicowania nie brakowało też podczas maratonu spinningowego
CALYPSO POWER BIKE, pokazów trialu rowerowego z udziałem utytułowanego Bartka Ćwika i MTB
Stuntu z udziałem mistrza Kamila Kobędzowskiego. Prawdziwą gratką była też prezentacja
największego w Polsce systemu roweru metropolitalnego MEVO.
O DOBRYM SMAKU
Na parkingu AMBEREXPO w słonecznej, piknikowej atmosferze, przy muzyce serwowanej prze DJów, pojedynek na grille stoczyli kucharze, a dokładnie: uczniowie szkół gastronomicznych i
profesjonalni mistrzowie kuchni z całej Polski. Zmagania odbywały się w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu Kulinarnego o Tytuł GOLD GRILL TEAM. Honorowym jurorem był legendarny Szef Kuchni
Kurt Scheller, a konkurs poprowadzili Tomasz Jakubiak i Łukasz Konik.
A ponieważ świeże powietrze pobudza apetyt, to tuż obok zorganizowano Strefę FOOD COURT z
daniami z grilla i serwowanymi przez food trucki specjałami kuchni z różnych stron świata. Było
pysznie!
O TYM, ŻE DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ
Świat odkrywali też najmłodsi. W strefie AKTYWNYCH DZIECIAKÓW non stop coś się działo:
konkursy, zawody i turnieje rozgrywane na mini obiektach: boisku futbolowym, boisku plażowym,
do piłki siatkowej, stadionie lekkoatletycznym i torach przeszkód. A do tego zabawy na
dmuchańcach i trampolinach, możliwość udziału w eksperymentach i doświadczeniach naukowych,
edukacyjnych animacjach i warsztatach artystycznych. To miejsce kipiało energią i radością!
O AMBERYSIU
W samo południe w niedzielę uwagę nie tylko najmłodszych skupiła absolutnie zjawiskowa parada,
w której uczestniczyły wszystkie obecne na Festiwalu maskotki reklamowe. Jej finałem był WIELKI
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ZLOT WIELKICH MASKOTEK z żywiołową prezentacją każdej postaci na scenie. A szczególnie jednej,
bo tego dnia zadebiutowała oficjalna maskotka AMBEREXPO – AMBERYŚ! Organizatorzy przyznają,
ze wybór „brand hero” był oczywisty, bo AMBEREXPO jest opiekunem rysi w gdańskim ZOO. Były
wspólne zdjęcie, przytulasy i przybijanie piątek z lwem, papugą, żyrafą, zebrą, surykatką, szaloną
mewą no i oczywiście rysiem :)
FREE TIME FESTIWAL - WARTO TU BYĆ!
więcej informacji: freetimefestiwal.pl, facebook
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