
DOŁĄCZ DO GRONA 
PATRONÓW PROJEKTU



W Mińsku Mazowieckim  
z okazji 600-lecia miasta,  
dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców, lokalnych 
przedsiębiorców i instytucji 
publicznych wyrośnie  
Galeria Jubileuszowych Drzew  
z imionami nadanymi im  
przez samych Fundatorów.  

Wspólnie stworzymy  
pomnik natury, którym  
cieszyć się będą nasze  
przyszłe pokolenia.  

IDEA AKCJI

10 gatunków, 600 nasadzeń



PLATFORMA www.600DRZEW.pl

http://www.600DRZEW.pl


KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W INICJATYWIE?

- Ufundowanie drzewka  
i nadanie mu imienia 

- Udział w licytacji  
„Drzew z historią” 

- Udostępnienie miejsca  
na swojej posesji  
pod zadrzewienie 

- Wolontariat

- Udział w licytacji  
„Drzew z historią” 

- Zakup nagród i upominków 

- Finansowanie gry miejskiej 
połączonej z wystawą 
historyczną 

- Finansowanie wydarzenia 
inauguracyjnego 

- Ufundowanie innych 
dodatkowych atrakcji  
na platformie 

- Indywidualny sposób  
wsparcia projektu

- Udostępnienie miejsca  
na swojej posesji  
pod zadrzewienie 

- Promocja akcji na terenie 
placówki i w swoich 
kanałach komunikacji

Mieszkańcy  
Miasta

Sponsorzy 
Patroni projektu

Instytucje 
Publiczne

Dołącz i TY!



Chcesz stać się częścią projektu „Posadźmy 600 drzew na 600-lecie miasta”? Świetnie!  
Mamy dla Ciebie wiele możliwości zaistnienia w projekcie i zapisania się na kartach historii miasta. 
Wybierz odpowiednią dla siebie formę:

FUNDATORZY JUBILEUSZOWYCH DRZEW
PATRONI PROJEKTU

FUNDATOR 
Jubileuszowego drzewa

INICJATOR 
Jubileuszowej sadzonki

PATRON 
Drzewa z historią

PATRON 
Jubileuszowej gry miejskiej

PATRON 
Jubileuszowej planszówki

FUNDATOR 
Nagrody lub upominków

Może masz własny pomysł, jak wesprzeć naszą inicjatywę? 
Pomożemy Ci go zrealizować. Dołącz do nas i stwórz z nami coś wyjątkowego.



GALERIĘ JUBILEUSZOWYCH DRZEW
DZIĘKI TOBIE STWORZYMY WSPÓLNIE



Fundator Jubileuszowego Drzewa

Każdy może przyjąć wybraną rolę przy tworzeniu  
Galerii Jubileuszowych Drzew. Są trzy ścieżki do wyboru:

Patron „Drzewa z historią”

Inicjator Jubileuszowej Sadzonki

sponsoruje zakup wybranej spośród wytypowanych przez ZGK 
sadzonki, koszty przygotowania podłoża pod nasadzenie, 
posadzenia sadzonki i dalszej jej pielęgnacji. 
O szczegółach dowiesz się tu: KLIKNIJ  

wygrywa licytację, fundując nasadzenie jednego  
z „Drzew z historią”, ulokowanych w topowych miejscach  
na mapie miasta, jednocześnie wymagających większych nakładów.

udostępnia własną posesję na terenie Mińska Mazowieckiego, 
sadzi własną sadzonkę i wysyła do nas zgłoszenie w celu 
umieszczenia jej w Galerii Jubileuszowych Drzew.  
O szczegółach dowiesz się tu: KLIKNIJ 

https://600drzew.pl/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-22Zostan-Fundatorem-Jubileuszowego-Drzewa22.pdf
https://600drzew.pl/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-22Zostan-Inicjatorem22.pdf


DRZEWA Z HISTORIĄ
ZOSTAŃ PATRONEM



1. Lipa Seweryna 
Dorii-Dernałowicza 

ul. Warszawska - 
Miejski Dom 
Kultury - park

7. Lipa mińskiej 
księgarni 

Plac Kilińskiego

5. Lipa ludności 
żydowskiego getta 

Stary Rynek

3. Lipa Józefa 
Dobrowolskiego 

ul. Siennicka - 
Szkoła Podstawowa 
nr 4

8. Klon szkół 
handlowych 

ul. Kazikowskiego - 
Zespół Szkół 
Ekonomicznych

9. Platan ZNTK-u 

ul. Sosnkowskiego - 
Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego

2. Lipa Filipa 
Rodkiewicza 

ul. Piękna - Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej

6. Lipa hrabiów 
Stanisława i Karola 
Jezierskich 

Plac Dworcowy

10. Klon Hipolita 
Nowina-Konopki 

ul. Konstytucji 3 
Maja - Urząd Miasta

4. Klon żołnierzy 
Armii Krajowej 

ul. Wyszyńskiego - 
Kino Bałtyk 

LOKALIZACJE
Nasadzeń „Drzew z historią”
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PRZECZYTAJ OPOWIEŚCI  
„DRZEW Z HISTORIĄ” -> kliknij

https://600drzew.pl/wp-content/uploads/2021/03/Drzewa-z-historia-1.pdf


„DRZEWA Z HISTORIĄ” - NIECO SZERZEJ

10 sadzonek umiejscowione w 
topowych miejscach, upamiętniające 
swoim imieniem zasłużone dla 
miasta persony. Wszystkie wraz  
z tablicami informacyjnymi,  
będą stanowić stałą ekspozycję 
historyczną Mińska Mazowieckiego.

Stała ekspozycja  
historyczna

Gra miejska
Rozszerzona 
rzeczywistość 

Zawarte na tablicach informacje 
wykorzystamy w scenariuszu  
Jubileuszowej Gry miejskiej,  
jako stałej aktywności ogłoszonej  
podczas zwieńczenia obchodów 
jubileuszu 600-lecia Mińska 
Mazowieckiego.

W opcji rozszerzonej wykorzystamy 
technologię AR. Po zeskanowaniu 
kodu QR umieszczonego na 
tabliczce aplikacja wyświetli 
dodatkowe informacje  
i obrazy w smartfonie odbiorcy. 
Taka innowacja zachęci więcej 
uczestników do udziału w grze. 

Przykład realizacji Przykład realizacji Przykład realizacji



JAK ZOSTAĆ PATRONEM DRZEWA Z HISTORIĄ? 
- wygrywając wybraną licytację -> informacja o ogłaszanych licytacjach publikowana będzie sukcesywnie co 2 tygodnie  
  
CO OTRZYMASZ W PAKIECIE?  
1. informacja o Patronie na tablicach opisujących dane Drzewo z historią (ekspozycja stała) 
2. informacja o Patronie w galerii Drzew z historią (ekspozycja stała) 
3. informacja o Patronie w dedykowanych postach na FB 
4. informacja o Patronie w podsumowaniu filmowym 

PAKIET PATRONATU DRZEWA Z HISTORIĄ



JUBILEUSZOWEJ GRY MIEJSKIEJ
ZOSTAŃ PATRONEM



„JUBILEUSZOWA  
GRA MIEJSKA”

Zaprosimy mieszkańców do wspólnej 
podróży w czasie i przestrzeni. 
Odwiedzimy historyczne postacie  
i ich sceny życia, gdzie ukryte będą 
wskazówki do odnalezienia skarbu, 
ukrytego niegdyś na terenie  
Mińska Mazowieckiego.  

W fabułę gry wprowadzimy 
uczestników wcześniej, 
zamieszczając zagadki na FB i 
dedykowanej aplikacji mobilnej.



OPCJE GRY MIEJSKIEJ

WERSJA OPTYMALNA -  
 
- oparta na tradycyjnych formach, głównie: druk, 
rysunek, pismo, nagrania audio, kompas, zagadki, 
puzzle, elementy grywalizacji 
- wsparta akcją informacyjną na stronie  
i profilem na FB

WERSJA ROZSZERZONA -  
 
- oparta również na innowacyjnych formach przekazu 
informacji: aplikacji mobilnej w możliwością 
wykorzystania technologii AR  
(Rozszerzona Rzeczywistość)

Dzięki Tobie Jubileuszowa gra może zyskać większy i innowacyjny 
wymiar, dzięki temu zyska na atrakcyjności w formie przekazu.



JAK ZOSTAĆ PATRONEM JUBILEUSZOWEJ GRY MIEJSKIEJ? 
- poprzez przekazanie środków na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej Jubileuszowej Gry Miejskiej 
- fundując nagrody dla najsprytniejszych i najczujniejszych uczestników gry 
- fundując upominki dla wszystkich, którzy wzięli udział w Jubileuszowej Grze Miejskiej 
  
CO OTRZYMAM W PAKIECIE?  
1. informacja o Patronie w zakładce „Patroni” na stronie www.600drzew.pl  
2. informacja o Patronie na materiałach dotyczących gry miejskiej (grafika nawiązująca do identyfikacji Patrona) 
3. informacja o Patronie na tablicach przy „Drzewach z historią” (ekspozycja stała) 
4. informacja o Patronie w dedykowanych postach na FB 
5. informacja o Patronie w podsumowaniu filmowym 

PAKIET PATRONATU JUBILEUSZOWEJ GRY MIEJSKIEJ

http://www.600drzew.pl


JUBILEUSZOWEJ PLANSZÓWKI
ZOSTAŃ PATRONEM



„JUBILEUSZOWA PLANSZÓWKA”

Chcemy mieszkańcom uatrakcyjnić czas wolny kibicującym  
i wspierającym projekt. Prócz rebusów, krzyżówek, kolorowanek  
i innych zagadek w ramach aktywności Edutainment opracujemy 
gry planszowe, które każdy będzie mógł pobrać ze strony, 
udostępnić, wykonać samodzielnie a w rezultacie spędzić  
miło czas wraz z bliskimi, czy przyjaciółmi.  
 
Dzięki Tobie Jubileuszowa planszówka może zyskać innowacyjny 
wymiar, dzięki temu zyska na atrakcyjności w formie przekazu.

WERSJA OPTYMALNA -  
- opracowana graficznie i scenariuszowo w tematyce ekologii  
i historii Mińska Mazowieckiego, do samodzielnego pobrania, 
wydruku i przygotowania 

WERSJA ROZSZERZONA -  
- oparta również na innowacyjnych formach przekazu informacji: 
aplikacji mobilnej w możliwością wykorzystania technologii AR  
(Rozszerzona Rzeczywistość)



PAKIET PATRONATU JUBILEUSZOWEJ PLANSZÓWKI

JAK ZOSTAĆ PATRONEM JUBILEUSZOWEJ GRY MIEJSKIEJ? 
- poprzez przekazanie środków na opracowanie Jubileuszowej Planszówki 
  
CO OTRZYMAM W PAKIECIE?  
- informacja o Patronie w zakładce „Patroni” na stronie www.600drzew.pl  
- informacja o Patronie na materiałach dotyczących planszówki (grafika nawiązująca do identyfikacji Patrona) 
- informacja o Patronie w dedykowanych postach na FB 
- informacja o Patronie w podsumowaniu filmowym 

http://www.600drzew.pl


NAGRÓD I UPOMINKÓW
ZOSTAŃ FUNDATOREM



O KONKURSACH

Pobudzimy kreatywność dzieci i młodzież, organizując 4 konkursy, 
które przeprowadzimy głównie w szkołach wśród uczniów. 
Konkursy podzielone będą na kategorie wiekowe. Więcej dowiesz 
się tu ->  
 
Dzięki Tobie zwycięzcy konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody. 
Będzie nam miło gościć Cię w gronie Jury konkursowego. 

Na platformie umieścimy szereg innych atrakcji, jak kolorowanki, 
krzyżówki, zagadki, czy mini pokoje zagadek. Wszystkie do 
samodzielnego wydruku w domu. Zostając fundatorem 
upominków zmotywujesz mieszkańców do korzystania  
 
Dzięki Tobie tym, którym dopisze szczęście oraz najszybciej 
rozwiążą zadania, przekażemy kreatywne upominki. 



JAK ZOSTAĆ FUNDATOREM NAGRÓD? 
- nabycie i przekazanie wybranych nagród konkursowych, upominków lub przekazanie bonu na świadczenie usług: 
* przeprowadzenie lekcji rysunku / grafiki / fotografii 
  
CO OTRZYMAM W PAKIECIE?  
Dotyczy Fundatora Nagród: 
- informacja o Fundatorze w zakładce „Konkursy” na stronie www.600drzew.pl 
- informacja o Fundatorze na plakatach i materiałach promujących konkurs w placówkach publicznych 
- udział w wyborze najlepszych prac konkursowych będąc w składzie Jury danego konkursu 
Dotyczy Fundatora Nagród i upominków: 
- informacja o Fundatorze w dedykowanych postach na FB 
- informacja o Fundatorze w podsumowaniu filmowym 

PAKIET FUNDATORA NAGRÓD I UPOMINKÓW

http://www.600drzew.pl


WIOSNA 2021

Informacje na FB

LATO 2021 JESIEŃ 2021 ZIMA 2021/22

HARMONOGRAM AKTYWNOŚCI

Licytacje Drzew z historią

WIOSNA 2022

Film - podsumowanie

Gra miejska

Konkursy

Edutainment

Sadzenie drzew

Jubileuszowe planszówki



Dołącz do nas i stwórz z nami coś wyjątkowego.
KONTAKT: Fundacja Naturalny Rozwój 
tel: 733 061 401 / 600drzew@naturalny-rozwoj.pl

mailto:600drzew@naturalny-rozwoj.pl

