
                                                                                                                                                         

Zadanie realizowane w ramach projektu „Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych” finansowanego ze środków Miasta Gdańska. 

 
Kiedy? 27.10.2017  
Skąd ruszamy? Spotykamy się w siedzibie Fundacji Ramtamtam; Al. 1 Maja 3i, Sopot  
Dla kogo? Dla wszystkich zainteresowanych tym jak w ramach organizacji pozarządowej można umożliwić sobie i innym realizację 

swoich pasji i marzeń!     
 

 Nazwa podmiotu  Opis działalności Godzina Miejsce 

SZ
LA

K 
  P

EŁ
EN

 P
AS

JI 
!!

!  

Fundacja Ramtamtam  
Salki prób i nagrań 

Dobre miejsce na próby. Próby dla profesjonalistów i amatorów. Muzyków 
z własnym sprzętem i tych, którzy muzykami chcą zostać, ale nie mają 
gdzie i na czym grać. Próby dla radości wspólnego grania, dla uwolnienia 
ducha. Próby duże i małe, skupione i kipiące energią. W odróżnieniu od 
standardowych lokali miejsce może i za przyjemne. Ciepłe, wentylowane, 
estetyczne, z toaletą i kuchnią, w której można sobie przygotować 
ulubiony napój. Pozwalające na skupienie i twórczą pracę. Wyposażone w 
bazę sprzętową i wytłumione. Z miejscami parkingowymi, z wifi. W 
samym środku trójmiasta. Do grania od rana ramtamtam. 

09:00 Al. 1 Maja 3i; 
Sopot  

Fundacja Retrokomp  
Muzeum Starej Elektroniki i Techniki 

Twoja znajomość techniki i gier komputerowych zakończyła się na latach 
80-tych i 90-tych? A może wręcz przeciwnie, jesteś współczesnym 
maniakiem ale z sentymentem podchodzącym do starych technologii… W 
jednym i drugim przypadku mamy dobrą wiadomość. W Gdańsku 
powstaje bardzo realne Muzeum Starej Elektroniki i Techniki! Każdy 
znajdzie tam coś dla siebie…  ☺  

11:00 Al. Grunwaldzka 
5; Gdańsk  

Opowiadacze Historii 
Dolnego Miasta w Gdańsku  

Ten internetowy portal warto dodać do „ulubionych”. Nie tylko na nowo 
odkrywa historię ważnej części Gdańska, ale też integruje lokalną 
społeczność wokół odnajdywania oraz szerokiej prezentacji codzienności, 
przeszłości i przyszłości Dolnego Miasta oraz walorów dzielnicy, opierając 
się na wspomnieniach i losach jej mieszkańców oraz planowanych i 
aktualnych wydarzeniach. Jesteś miłośnikiem swojej dzielnicy – zobacz jak 
z pasją można kreować jej nowy obraz.      

12:30 

Inkubator 
Sąsiedzkiej 

Energii 
ul. Reduta 
Wyskok 2; 

Gdańsk 

Fundacja TAX/Firma E8 
Escape Room Center 

Twórcy Fundacji sens życia widzą w kreatywnym tworzeniu siebie i 
otaczającego świata. Twórcze myślenie i niekonwencjonalne 
rozwiązywanie problemów jest ich wielką pasją. Chcąc zarażać tym 
myśleniem innych stworzyli tzw. escape roomy czy gry przeniesione z 
popularnej zabawy online do świata rzeczywistego! Gracz sprzed ekranu 

14:00 Ul. Niterów 29B; 
Gdańsk Stocznia 



monitora zostaje wrzucony w wir wydarzeń i sam musi rozwikłać zagadki 
oraz wykonać określone zadania, by wydostać się z pokoju. A dodatkowym 
przeciwnikiem w tym starciu jest nieubłaganie uciekający czas… 
Zaintrygowani? Podejmijcie wyzwanie!☺ 

 


