
płyniemy dla dzieci
po raz piąty 

5.
27 maja 2018 r.

niedziela, 1400-1900

Festyn rodzinny na terenach 
zielonych przy Arenie Lublin



Na czym to polega?

BŁONIA PRZY ARENIE LUBLIN

Wyścigi Duck Race odbywają się
w wielu miastach na świecie
i przyciągają tysiące zwolenników.
Zawsze organizowane są 
na cele charytatywne.

To proste. 

Wpłacasz darowiznę i dostajesz kaczkę, która 
bierze udział w wyścigu. Pomagając dzieciom, 
masz szansę na nagrodę.

Idea 

Pomagamy przez zabawę!



Festyn edukacyjno-kulturalny, który 
angażuje społeczność i daje 
mnóstwo frajdy. 

Cały zysk z Wyścigu Kaczek 
przeznaczamy na pomoc 
dzieciom. 

Dofinansowujemy wyjazdy 
wakacyjne, świetlice 
środowiskowe, fundujemy 
posiłki dla dzieci. Wspieramy 
edukację dzieci wybitnie 
uzdolnionych. 

To najbardziej rodzinne wydarzenie
w województwie lubelskim.

Dobrej zabawie zawsze towarzyszy 
dreszczyk adrenaliny.
Wystawiając swoją kaczkę do 
Wyścigu możesz wygrać atrakcyjne 

Do akcji włączyło się wielu znanych 
artystów i sportowców m.in. Kabaret 
Smile, Bracia Cugowscy, Katarzyna 
Nosowska, Kamil Stoch czy Jakub 
Błaszczykowski.  



150 obiadów, 

sfinansowanie wyjazdu 
wakacyjnego dziecka,

pobyt w placówce edukacyjnej 
dla 4 dzieci,

Do tej pory na pomoc dzieciom 
przeznaczyliśmy 132 660 zł 

Każde dodatkowe 1000 zł to np:

zajęcia dodatkowe rozwijające 
zainteresowania dla 10 dzieci przez miesiąc 
(1 raz w tygodniu),
 
rejestracja 2 dziecięcych drużyn 
pasjonatów robotyki startujących
w konkursie FIRST,

cykl spotkań tutoringowych 
dla 2 uzdolnionych dzieci.



Przyjdź na festyn, aby kibicować swojej kaczce

Nie możesz być na wyścigu? Nie martw się! 
Wypuścimy Twoją kaczkę za Ciebie, 
a Ty odbierzesz nagrodę w dogodnym terminie. 
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dmuchańce i zabawy 
animacyjne
strefa wysokich lotów
gry i zabawy podwórkowe
konkursy z nagrodami
wyścig kaczek
 i wyścig VIP

Wystaw kaczkę on-line, 
pomóż dzieciom!

obóz kitesurfingowy nad morzem 
(Board and Kite)

kurs językowy
(Profi-Lingua)

rower (Fundacja Rozwoju Sportu) 

Wygraj atrakcyjne nagrody:

wyscigkaczek.pl

Atrakcje na festynie:



Dziękujemy

Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI
ul. Szmaragdowa 1, 20-570 Lublin
NIP: 712-320-92-44
 

Wystaw kaczkę online, pomóż dzieciom

Katarzyna Klimek
691 480 206
k.klimek@skrzydla.lublin.pl

wyscigkaczek.pl


