
 
 

                                     
     

Informacja prasowa 
19.12.2016 

„Rusz się po Świętach Warszawo” 
 
Już po raz drugi, od 26 do 28 grudnia warszawiacy i goście odwiedzający stolicę będą mogli spalić 
poświąteczne kalorie w ramach akcji „Rusz się po Świętach Warszawo”. Jazda na łyżwach, animacje 
i konkursy na lodowisku dla dzieci i dorosłych pozwolą zgubić nadwyżkowe kilogramy. Wystarczy 
pobrać bezpłatne zaproszenia, aby spędzić aktywnie czas z bliskimi na wybranych slotach na 
Zimowym Narodowym.  
 
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi zastawione stoły i 
wyczekiwane przez cały rok przysmaki. W tym czasie nikt nie myśli o nadliczbowych kilogramach, czy 
liczeniu kalorii. Czas upływa na spotkaniach z bliskimi i wspólnym biesiadowaniu przy stole, ale… za 
chwilę Sylwester, Nowy Rok i postanowienia o zrzuceniu kilogramów. Po co czekać do 1 stycznia? 
„Rusz się po Świętach Warszawo”!  
 
„Rusz się po Świętach Warszawo” to druga edycja akcji Zimowego Narodowego i Miasta Stołecznego 
Warszawy, która zachęca warszawiaków i gości odwiedzających stolicę do aktywnego wypoczynku w 
okresie poświątecznym na największym lodowisku w Polsce. Codziennie, od 26 do 28 grudnia goście 
mogą bawić się na wybranych slotach na lodowiskach.  
Nauka jazdy na łyżwach poprzez zabawę na „Porankach dla dzieci”, imprezy na lodowisku, animacje i 
konkursy zapewnią niezapomniane wrażenia dla dzieci i dorosłych i pozwolą w atrakcyjny sposób 
spędzić czas z najbliższymi.  

 
Żeby wziąć udział w akcji wystarczy wejść na stronę www.bilety.zimowynarodowy.pl i pobrać 
bezpłatne zaproszenia na wyznaczone sloty na lodowisko A lub B.  
Od 19 do 27 grudnia (z wyjątkiem 24 grudnia) będzie można skorzystać z nowej puli zaproszeń.  
 
Program „Rusz się po Świętach Warszawo”! 
poniedziałek, 26 grudnia 
lodowisko A, slot o godz. 17:00 – 18.15 
Rodzinne disco lodowisko. Konkursy i animacje integrujące całą rodzinę 
 
wtorek, 27 grudnia 
lodowisko B (małe), slot o godz. 9.30 – 10.45 
„Poranki dla dzieci”. Nauka jazdy na łyżwach, gry i zabawy przy dziecięcej muzyce 
lodowisko B (małe), slot o godz. 11.15 – 12.30 
„Poranki dla dzieci”. Nauka jazdy na łyżwach, gry i zabawy przy dziecięcej muzyce 
lodowisko A, slot o godz. 10.00 – 11.15 
Rodzinne disco lodowisko. Konkursy i animacje integrujące całą rodzinę 
lodowisko A, slot o godz. 11.45 – 13.00 
Rodzinne disco lodowisko. Konkursy i animacje integrujące całą rodzinę 
 
środa, 28 grudnia 
lodowisko B (małe), slot o godz. 9.30 – 10.45 
„Poranki dla dzieci”. Nauka jazdy na łyżwach, gry i zabawy przy dziecięcej muzyce 
lodowisko B (małe), slot o godz. 11.15 – 12.30 
„Poranki dla dzieci”. Nauka jazdy na łyżwach, gry i zabawy przy dziecięcej muzyce 
lodowisko A, slot o godz. 10.00 – 11.15 

http://www.bilety.zimowynarodowy.pl/


 
 

                                     
     

Rodzinne disco lodowisko. Konkursy i animacje integrujące całą rodzinę. 
lodowisko A, slot o godz. 11.45 – 13.00 
Slot do swobodnej jazdy. 
Szczegóły na temat akcji na www.zimowynarodowy.pl 
 
W okresie świątecznym Zimowy Narodowy zaprasza w godzinach: 
23.12.16 – 9.00 – 24.00 
24.12.16 – nieczynne 
25.12.16 – 12.30 - 00.00 
26.12.16 – 29.12.16  9:00 – 00:00, brak „Disco Lodowisko” 
30.12.2016 – 9.00 – 24.00 
31.12.16 – 9:00 – 17:00 
1.01.16 – 12:30 – 00:00 
6.01.16 – 9:00 – 00:00 

 
Zimowy Narodowy to największa zimowa atrakcja stolicy. Ponad 5000 metrów kwadratowych lodu, 3 
lodowiska, w tym jedno połączone ścieżką lodową, 11-metrowa górka lodowa do zjeżdżania na pontonach, 
curling, ice bar „Strefa Polarna”, strefa chillout Factory Annopol, skatepark, „Poranki dla dzieci z Kinder Pingui”, 
„Disco Lodowisko z 4FUN.TV”  i tegoroczna nowość – bumper cars. 
 
Partnerzy Zimowego Narodowego: Kinder Pingui, Factory Annopol, Wedel, Mastercard 
Partnerem Skateparku Zimowego Narodowego jest Sprite 

 
ZIMOWY NARODOWY 
5 listopada 2016 - 5 marca 2017 
 
Więcej informacji na 
www: www.zimowynarodowy.pl 
Snapchat: zimowynarodowy  
Facebook: www.facebook.com/zimowy.narodowy 
Instagram: zimowynarodowy 
 
Zimowy Narodowy został zauważony i doceniony na świecie dwiema prestiżowymi nagrodami, Galaxy Awards i 
Ipra Golden World Awards. 
Organizatorem Zimowego Narodowego jest agencja Testa Communications  
www.testa.com.pl 
https://www.facebook.com/testa.communications   

 
Kontakt prasowy:   
Katarzyna Tyska katarzyna.tyska@testa.com.pl tel. 509 267 501 
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