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Informacja prasowa 
 

Imprezowe otwarcie Zimowego Narodowego! 
 

W najbliższy weekend rusza Zimowy Narodowy, największe Zimowe Miasteczko w Polsce. Z okazji 
otwarcia organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, konkursy, pokazy djskie na żywo i warsztaty 
na Skateparku Zimowego Narodowego.  
 
5 listopada, w sobotę, na PGE Narodowym rusza Zimowy Narodowy. Fani aktywnego wypoczynku 
będą mogli skorzystać aż z 3 lodowisk, zjechać z górki lodowej, albo spróbować zagrać w curling. 
Najmłodsi, w sobotę i niedzielę, mogą złapać bakcyla do jazdy na łyżwach na „Porankach dla dzieci z 
Kinder Pingui”, za to na starszych czeka najlepsza impreza w mieście na sobotnim „Disco lodowisko z 
4FUN.TV”.  
 
Przez cały weekend na lodowiskach oraz na płycie Zimowego Narodowego będą prowadzone 
konkursy, w których można wygrać bilety wstępu do Zimowego Miasteczka i gadżety.  
Imprezowo i konkursowo będzie również na „Skateparku Zimowego Narodowego”. W sobotę i 
niedzielę będą grali DJ-e: Apostol Pete i Kevs, przez te dwa dni będą też prowadzone warsztaty i 
konkursy, dla tych zaawansowanych, jak i początkujących. 
  
Sobota (5 listopada) to dzień rolkowo-longboradowy podczas którego goście skateparku mogą 
skorzystać z otwartych warsztatów prowadzonych przez ROLLSCHOOL, I LOVE ROLKI i 
LONGBOARDMANIĘ: 

 14:00 -16:00 otwarte warsztaty z nauki jazdy na rolkach dla dzieci i dorosłych, ROLLSCHOOL 

 16:00 – 18:00 otwarte warsztaty, nauka jazdy na rolkach dla dzieci i dorosłych, I LOVE ROLKI 

 18:00 – 20:00 otwarte warsztaty longboardowe, LONDBOARDMANIA 

Wcześniej, od 12.00 do 14.00 i później od 21.00 do 23.00 FREERIDE, wolna jazda do zapoznania się ze 
wszystkimi przeszkodami.  
 
Niedziela (6 listopada) to dzień deskorolkowy. Od godziny 12.00 do 14.00 partnerzy skateparku: 
GOSKATE & BOARDFORKIDS zapraszają na piknik deskorolkowy dla dzieci, w trakcie którego 
najmłodsi będą mogli zapoznać się ze Skateparkiem Zimowego Narodowego, będą też gry i zabawy 
dla początkujących. Poza tym nauka jazdy na deskorolce pod okiem Instruktorów Board4Kids oraz 
Goskate, zabawy i konkursy z FishSkateboards, pokaz i warsztaty Trikboardy. Program dedykowany 
jest dla dzieci do 12 roku życia. (Brak zapisów.Warsztaty open, każdy może wziąć udział). 
 
Od 14.00 do 16.00 CALIFORNIA SKATESHOP zaprasza na „Olimpiadę deskorolkową” podczas której 
będzie można zmierzyć się w: 
 

 Skoku wzyż - najwyższe ollie 

 Skoku w dal - najdłuższe ollie  



 
 

                                     
     

 Sztafecie - 3 osoby w drużynie, każda robi po jednym okrążeniu wokół skateparku i 

przekazuje pałeczkę kolejnej osobie 

 Biegu przez płotki - wyścig po prostej, po drodze do przeskoczenia kilka przeszkód 

16:00 – 18:00 DC – Skate Jam, czyli zawody deskorolkowe, w których sędziami będą legendy 
deskorolki: Gutek Szymański, Tomasz Kotrych 
 
Więcej informacji na www.zimowynarodowy.pl  
 
 
ZIMOWY NARODOWY 
 
Zimowy Narodowy rusza 5 listopada i potrwa do 5 marca 2017 roku.  
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Czwartek 15.00-23.00 
Piątek 15.00-00.45 
Sobota i Niedziela 9.00-00.00 
 
Ceny biletów: 
Na lodowisko: normalne od 13 zł, ulgowe od 10 zł 
Górka lodowa: od 5 zł 
Wejście na płytę: 5 zł 
Curling: 25 zł bilet normalny, 20 zł bilet ulgowy 
Skatepark Zimowy Narodowy: 7 zł 
 
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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