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 Termin: sobota, 11 czerwca 2016 r., proponowane godziny: 10.00 – 18.00  
 
10.00  Rozpoczęcie Pikniku 
11.30–13.00 Pierwszy blok zawodów sportowych * Obecnie trwają rejestracje drużyn i deklaracje 

co do chęci uczestnictwa w poszczególnych zawodach (wg tych deklaracji wskazane 
zostaną konkretne godziny rozgrywek konkretnych drużyn i do tego grafiku 
dostoswane zawody ad hoc) 

13.00  swiadomykierowca.pl Prezentacja z wybuchem poduszki powietrznej  
13.30  Przekazanie prezydencji w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego  
14.00–15.00 Drugi blok zawodów sportowych, z udziałem Kajetana Broniewskiego polskiego 

wioślarza, trzykrotnego olimpijczyka, brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w 
Barcelonie (1992) 

16.00–17.00 Trzeci blok zawodów sportowych 
18.00  Zakończenie Pikniku 
 

 Miejsce: Hipodrom, Stara Miłosna, miejsce stacjonowania Szwadronu Kawalerii Kompanii 
Honorowej WP (wjazd od ul. 1. Praskiego Pułku w Wesołej za hotelem Villa Park Wesoła; 
wjazd dla VIP od ul. Mazowieckiej) 

 Dojazd: 
 środki komunikacji miejskiej (na stronie www.zzp.com.pl zamieszczono mapy 

dojazdu) 
 samochody prywatne (parking o wielkości ca 100 ha, w tym parking dla VIP) 

 Podział terenu na poszczególne strefy, z podziałem czasowym atrakcji, na scenie muzyka tła z 
możliwością uwzględnienia tematycznych bloków muzycznych, dla zainteresowanych tańcem 
pod sceną 

 Informacja o Pikniku została zamieszczona na stronie internetowej www.zzp.com.pl, 
stosowna informacja przesłana do samorządów, do samorządów dostarczono również 
plakaty 
 
 
 
 
 

Rejestracja on-line 

 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza 
elektronicznego, który dostępny jest na stronie www.zzp.compl – wystarczy wpisać imię i nazwisko, 
przynależność do samorządu zawodowego oraz liczbę osób towarzyszących.  
Wszystkie osoby zarejestrowane kilka dni przed Piknikiem otrzymają na adres mailowy 
przypomnienie o wydarzeniu, aktualny program wraz z atrakcjami, szczegółowy scenariusz oraz mapę 
Pikniku – słowem pakiet niezbędnych informacji, uprzednio sukcesywnie zamieszczanych na stronie 
internetowej. 
Aktualnie zarejestrowało się 1150 osób (261 członków samorządów + 396 dorosłych osób 
towarzyszących + 493 dzieci), w tym r.pr., adwokaci, lekarze, aptekarze, inżynierowie, biegli 
rewidenci i pielęgniarki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wio%C5%9Blarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpijczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1992
http://www.zzp.com.pl/
http://www.zzp.compl/
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Konferansjer 

 
Konferansjer prowadzący Piknik (mobilny, zachęca do udziału w atrakcjach Pikniku, komentuje 
międzysamorządową rywalizację sportową oraz prowadzi przekazanie prezydencji na scenie). 

 
 

 
Przemysław Redkowski 

Absolwent wydziału aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Od wielu lat jako konferansjer prowadził 
szereg imprez takich jak np. Lato na Wybrzeżu Rewalskim, Jarmark św. Dominika w Gdańsku, święta 
okolicznościowe wielu miast, niezliczone akcje reklamowe i promocyjne, koncerty oraz uroczystości 
lokalne. W OIRP w Warszawie prowadził spotkania mikołajkowe dla dzieci. Dysponuje znakomicie 
wyważonym, mocnym głosem, dobrą dykcją i doskonałą prezencją. Cechuje go wysoka kultura 
osobista, elegancka naturalność sceniczna i świetny kontakt z publicznością. Jest aktorem Teatru 
Bagatela w Krakowie i Teatru im. Jaracza w Łodzi. Występował w takich serialach jak M jak miłość, Na 
dobre i na złe, Londyńczycy. 
 

STREFA DLA DZIECI 

 
Atrakcje dla najmłodszych 
Strefa dziecięca, a w niej między innymi: kącik dla najmłodszych (malowanie twarzy, zestaw zabawek: 
mini trampolina, pluszaki, kręgle, piłeczki, balony, tablice i przybory do rysowania, mini zjeżdżalnia 
plastikowa, mini zamek), duże dmuchane zjeżdżalnie, zamek do skakania, suchy basen z piłeczkami, 
dmuchana ścianka wspinaczkowa, dmuchany byk rodeo, trampolina do skakania, bungee-trampolina 
i bungee-koszykówka, a także mechaniczna deska surfingowa, samochody elektryczne, seegway’e 
i torqway’e oraz zestaw zabaw rekreacyjnych: przeciąganie liny, rzut kaloszem, wyścig w workach. 
Dodatkowo dzieci będą mogły poćwiczyć na ramie workout frame, czyli tradycyjnym trzepaku – 
młode pokolenie wychowane na grach komputerowych chyba nie wie jak ważną rolę w zapewnieniu 
sprawności fizycznej odgrywał właśnie podwórkowy trzepak. 
Przyjemne łączyć będziemy z pożytecznym – firma Doktor A zaprosi dzieci do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych na platformach balansowych. Podczas, gdy dzieci będą się bawić, konsultanci 
przyjrzą się sylwetkom ćwiczących i udzielą porad  rodzicom jak popracować nad prawidłową 
postawą wśród najmłodszych. Tutaj będzie można także wziąć udział w konkursach plastycznych, 
puszczać bańki mydlane i otrzymać drobne upominki. 



 

 

 

 

 

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, INTEGRACJA, SPRAWY ZAGRANICZNE * 2016.05.18 4 

 

Na Pikniku obecna będzie także fundacja Równi Wśród Równych. Na stoisku dzieci będą mogły 
nauczyć się tradycyjnego rzemiosła – wyplatania koszyków czy zwierzątek z… siana. Będzie można 
także nabyć drobne upominki przygotowane przez Fundację. Zebrane na Pikniku pieniądze pomogą 
w leczeniu osób chorych na SLA (stwardnienie zanikowe boczne) i SM (stwardnienie rozsiane). 
Podczas Pikniku nie zabraknie także Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który na swoim stanowisku 
zapewni kącik gier i zabaw dla dzieci, a także archiwum starych gier. 
 

STREFA EDUKACYJNA 

 
Edukacja dla bezpieczeństwa 
Na Pikniku Zawodów Zaufania Publicznego nie mogło zabraknąć strefy edukacyjnej, związanej 
z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Zachęcamy do odwiedzenia stoisk: 

 PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA – umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest 
wartością bezcenną. Pozyskując niezbędną wiedzę dotyczącą tego, jak pomagać – nie boimy 
się działać. Z myślą o wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić lub pogłębić swoją wiedzę 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, podczas VII Pikniku Integracyjnego Zawodów 
Zaufania Publicznego, Grupa Promocji Szkoleń Polskiego Czerwonego Krzyża-Warszawa 
przygotowała pokazy udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym, ale także dzieciom 
i niemowlętom. Zostaną zorganizowane również stanowiska ćwiczeniowe, dzięki 
którym chętni uczestnicy Pikniku, będą mogli przećwiczyć pierwszą pomoc; 

 POLICJA – tutaj obok możliwości obejrzenia radiowozu i motocyklu policyjnego, będzie 
można sprawdzić za pomocą alkogogli, jak nawet niewielka dawka alkoholu wpływa na jazdę 
samochodem; 

 STRAŻ POŻARNA i WOJSKO – zachęcamy do obejrzenia ekspozycji sprzętu; 
 ŚWIADOMY KIEROWCA – tutaj będzie można skorzystać z symulatora dachowania 

i zderzania oraz trenażera czasu reakcji, a także wysłuchać krótkiego wykładu z wybuchem 
poduszki powietrznej. 

Wystrzał prawdziwej poduszki powietrznej kierowcy – podczas wystąpienia, uczestnicy dowiedzą się 
jak trzymać właściwie kierownicę, dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa i jakie konsekwencje 
może mieć trzymanie nóg na desce rozdzielczej. 
Symulacja dachowania – siedzisko w kokpicie samochodowym, osadzone w żyroskopie lotniczym. 
To idealny symulator totalnego dachowania w każdym możliwym kierunku. Rozpoczynamy 
od obrotów wzdłuż osi, a kończymy o obrotach w każdym możliwym kierunku. Dzięki temu 
doświadczeniu uświadomimy sobie, że pasy bezpieczeństwa to nie tylko wymagana przepisami 
konieczność – to zdecydowanie coś więcej – to bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. 
Symulacja zderzenia – pochylnia po której siłą grawitacji zjeżdża fotel kierowcy z zapiętym w pasy 
bezpieczeństwa uczestnikiem wydarzenia. Gwałtowne przerwanie spokojnego toru jazdy uzmysławia 
jak ogromne siły działają na nas w chwili nagłego zatrzymania – a to wszystko przy niewielkiej 
prędkości – zaledwie 8 km/h. 
Trenażer czasu reakcji – urządzenie, na którym kierowcy wyścigowi ćwiczą czas reakcji. Ćwiczenie 
polega na naciskaniu rękoma przypadkowo zapalanych sensorów świetlnych. Wystarczy jedynie 30 
sekund, by każdy uczestnik wydarzenia sprawdził swój czas reakcji i dowiedział się, jak duży wpływ 
na nasze bezpieczeństwo ma skupienie na drodze, a także jak smsy i inne rozpraszacze uwagi 
wpływają na czas reakcji, a finalnie – na drogę hamowania. 
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STREFA SPORTOWA 

 
Sportowa rywalizacja na wesoło 
Strefa sportowa – tutaj oprócz rekreacji czy możliwości sprawdzenia swoich umiejętności 
oraz potencjału kondycyjnego, przewidujemy zawody rodzinne i międzysamodządowe: show 
wioślarskie przy użyciu ergometrów, koszykówka – strzelnica, bramka celnościowa z radarem (do piłki 
ręcznej i nożnej), bungee run, ring bokserski dla gladiatorów, gigantyczne piłkarzyki, dart gigant, 
wyścigi na torqway’ach, boiska do unihokeja oraz do siatkówki i speedbintona, a także – dla 
miłośników sportów ekstremalnych – 8 metrową ściankę do wspinaczki i zorbing, czyli zabawę przy 
użyciu toczącej się kuli sferycznej. Ponadto: przeciąganie liny, rzut kaloszem, rzuty do kosza na czas, 
zawody w rurach dmuchanych, bieg w workach i na szczudłach. 
Już dziś zachęcamy do zgłaszania drużyn samorządowych w powyższych konkurencjach, a także 
drużyn rodzinnych. Drużyny można zgłosić za pośrednictwem formularza elektronicznego 
(który dostępny jest przez stronę www.zzp.com.pl)  lub  pisząc na adres: 
forum.mazowieckie@oirpwarszawa.pl, a także bezpośrednio poprzez swoje macierzyste samorządy. 
 

STREFA CHILLOUT 

 
„Nastaw się na chillout” 
Dla spragnionych odpoczynku w ciszy i spokoju proponujemy strefę chillout, gdzie wśród drzew 
na leżakach i na kocach będzie można poczytać prasę czy książki. I zwyczajnie oddać się błogiemu 
lenistwu.  
Niezliczoną ilość kolorowych magazynów zapewni w strefie chillout wydawnictwo Edipresse Polska, 
w którego portfolio znajdują się takie tytuły, jak: „Viva!”, „Viva! Moda”, „Be Active”, „Uroda Życia”, 
„Przyjaciółka”, „Pani Domu”, „Flesz”, „Party”. 
 

STREFA PORADNIKOWA/SPONSORZY 

 
Dobre rady zawsze w cenie 
Strefa poradnikowa to ta część, gdzie podczas Pikniku będzie można zmierzyć sobie ciśnienie, poziom 
cukru, poziom tkanki tłuszczowej, skonsultować się z dietetykiem, masażystą, kosmetyczką czy 
stylistką. Na stoisku Centrum odchudzania i odżywiania Hanna Mandes-Galus będzie można 
bezpłatnie zmierzyć swoją tkankę tłuszczową, a także skorzystać z porad dietetyka czy zmierzyć sobie 
ciśnienie. Grupa Lux Med podczas Pikniku będzie miała do zaoferowania: bezpłatne konsultacje 
lekarza medycyny estetycznej, kosmetologa oraz dietetyka. Dodatkowo rozdawane będą próbki 
kosmetyków, a także vouchery o wartości 150 zł do wykorzystania na dowolne zabiegi w Profemed 
Medycyna Estetyczna w zamian za zgodę na wysyłanie newslettera. 
W tej strefie pojawią się także sponsorzy motoryzacyjni oferujący najnowsze modele samochodów, 
jazdy próbne oraz vouchery na weekend do wygrania w konkursach, w tym BMW/Mini Morris (ze 
stanowiskiem ekspozycyjnym oraz atrakcjami dla najmłodszych) oraz Auto GT: Mitsubishi, Hyundai 
Tuscon, Elantra, Outlander. 

 

STREFA CATERINGOWA 

 
Podczas Pikniku goście będą mogli skorzystać z odpłatnej oferty cateringowej z typowym grillowym 
menu. 
 

http://www.zzp.com.pl/
mailto:forum.mazowieckie@oirpwarszawa.pl
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Catering Dwór Mościbrody  http://dwor.moscibrody.pl/ Przykładowe produkty z menu wraz  
z cenami. 

 Kiełbaska                           6,00 zł 
 Karkówka                           10,00 zł 
 Kaszanka                            5,00 zł 
 Frytki                                   6,00 zł 
 Kebab z frytkami             13,00 zł 

 
 Napoje 0,5l                        5,00 zł 
 Kawa                                    3,50 zł 
 Herbata                              3,00 zł 
 Piwo 0,4l                             6,00 zł 

 
 

STREFA EKSPOZYCJI SAMORZĄDÓW 

 
Poznajmy się bliżej 
To strefa ekspozycji wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego zrzeszonych 
w Mazowieckim Forum: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, kuratorów 
sądowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, 
aptekarzy i architektów. Podczas Pikniku nastąpi tradycyjne przekazanie buławy kolejnemu 
samorządowi zawodowemu, który będzie przewodniczył Mazowieckiemu Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego w następnej kadencji. Wśród wystawców znajdą się m.in.: 

 
Swój udział zadeklarował Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychologów – zabawy 
terapeutyczne. 
 

KIERMASZ 

 

 Biżuteria 

 Ubrania 

 Obrazy 

 Meble 

 Rękodzieło 

 Metaloplastyka 
*Każdy z wystawców funduje kilka pakietów „prezentowych” do wykorzystania jako nagrody w 
konkursach czy loterii. 
 

VIPROOM/VIPTENT 

 
 
 

http://dwor.moscibrody.pl/
http://www.oirpwarszawa.pl/wp-content/uploads/2016/05/Bez-nazwy1.png
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