
Gdzie jest Andrzeeeeeeeej?! 

Czy ktoś go znalazł, czy wiadomo już gdzie się ukrywa? Jako 

ekipa od zadań specjalnych, trudnych i skomplikowanych 

macie niepowtarzalną okazje go odnaleźć.  

Znaki szczególne: 

- długie włosy  

- czarna koszulka 

- śpi w niebieskim namiocie.  

Pokażcie wszystkim, że on naprawdę istnieje. 

Zadanie: całą ekipą zróbcie sobie zdjęcie z Andrzejem o 

cechach charakterystycznych wymienionych powyżej (dajemy 

Wam fory i nie musi mieć imienia Andrzej). Zróbcie zdjęcie z 

Andrzejem przy niebieskim namiocie i wrzucajcie na Insta z 

#biegpp oraz #polandrock2018. 

 

Jak się nazywała Wasza drużyna?  

Wiecie przecież jak wiele się dzieje na Woodstocku - gdzieś 

zaginął nam formularz i zapomnieliśmy jak się nazywacie. 

Błagamy przypomnijcie nam. Najlepiej jeśli uda się to 

uchwycić na zdjęciu . Waszym zadaniem jest ułożenie nazwy 

swojej drużyny z…. ludzi. Oczywiście beż żadnych 

drastycznych scen i rozlewu krwi. Możecie stać, możecie leżeć 

– pełna dowolność. Jest Was za mało? Dookoła znajdziecie 

wielu festiwalowiczów, którzy chętnie Wam w tym pomogą. 

Niech kreatywność będzie z Wami! Pamiętajcie o #biegPP i 

#polandrock2018. 

 

 



Czy jest coś niezbędnego do życia na polu? 

Zapewne znajdzie się kilka takich rzeczy. Tylko co to będzie? 

Macie jakieś pomysły? Podpowiedzmy naszym 

festiwalowiczom bez czego nie mogą spędzić kilku dni na 

polu. Wejdźcie do Lidla i znajdźcie 5 rzeczy bez których się po 

prostu nie da. Czy będzie to całą masa słodyczy i słonych 

przekąsek czy może jednak 5 rolek papieru toaletowego – to 

już zależy od Was. W opisie zdjęcia wpiszcie dwa słowa 

uzasadnienia swoich wyborów. Pamiętajcie o #biegPP i 

#polandrock2018. Jeśli dodatkowo oznaczycie na zdjęciu 

@lidlpolska lub dodacie #lidlpolska to będziecie najlepsi. 

Uwaga, odłóżcie rzeczy na swojej miejsce – nie musicie ich 

kupować. 

 

Kto kupił już koszulkę w Siemashopie? 

Na polu można ich zauważyć coraz więcej. Da się też 

zauważyć dość dużo polandrockowych. Pokażmy wszystkim 

jakie są kolorowe. Do Siemashopu, jak co roku zresztą są 

kolejki, ale to nic. Zróbmy dodatkową reklamę, niech kolejki 

będą jeszcze większe 😉 Odszukajcie minimum 3 osoby z 

tegorocznymi gadżetami, albo 6 osób z koszulkami z 

poprzednich edycji i zróbcie sobie z nimi zdjęcia. Miny 

dowolne, ale zasugerujemy uśmiechnięte. 

 

 

 

 



Kto  był kiedyś na kajakach? 

Jeśli byliście to wiecie jak jest, jeśli nie to będzie 

niepowtarzalny moment, aby spróbować tego fascynującego 

sportu jakim jest kajakarstwo. Jak to zrobić? Zbierzcie grupę 

20 osób, usiądźcie na ziemi, ugnijcie nogi w kolanach i to 

prawie już. Teraz wiosła w dłoń i płyniemy w siną dal. Na insta 

wrzućcie relację z tej fantastycznej podróży. Może być 

zdjęcie, film albo boomerang. Każda forma będzie ciekawa. 

Pamietajcie o #biegPP i #polandrock2018 

 

Kto w dzieciństwie marzył, aby być wielką gwiazdą rocka? 

Pewnie nie wszyscy, ale Wy jesteście skazani na sukces! Póki 

co Wasza kapela wykonuje tylko covery, ale w końcu od 

czegoś trzeba zacząć przygodę z show-biznesem. Pomyślcie 

kto gra na tegorocznym festiwalu i pokażcie całemu światu 

Wasz talent. Wybierzcie dowolny utwór jednego z artystów 

występujących na festiwalu i nagrajcie minimum 5 

sekundowy cover. Tutaj dopuszczamy tylko formę video. 

Dodajcie w opisie jaka to kapela, żeby nikt nie maił 

wątpliwości. Oczywiście jeszcze z #biegPP i #polandrock2018. 

 

 

 

 

 

 



Czy możemy Was prosić do tańca?  

Czy wszyscy już mieli studniówkę? Jeśli tak to uruchomimy 

wspomnień czar, jeśli nie to będzie okazja do poćwiczenia. 

Zadanie jest dość proste. Zatańczcie poloneza. W taniec musi 

być zaangażowanych minimum 20 osób. Dookoła jest ich 

coraz więcej, więc łapcie festiwalowiczów i do tańca. 

Nagrajcie albo zróbcie boomeranga. Nie zapomnijcie o 

#biegPP i @polandrock2018 

 

 

Znacie się na sztuce?  

Pokażcie jaka jest Wasza znajomość tego tematu. Spróbujcie 

uchwycić na zdjęciu rekonstrukcję jakiegoś znanego obrazu, 

używając oczywiście do tego siebie. Możecie skorzystać z 

pomocy festiwalowiczów. Dla jasności dodajcie w opisie jaki 

to jest obraz, żebyśmy mogli sprawdzić zgodność z 

oryginałem. Niezmiennie #biegPP i #polandrock2018 

 

Wyginam śmiało ciało. 

Figura kosmiczna i nie z tej ziemi. Lekko nie będzie, ale 

wiemy, że jesteście kreatywni. Stwórzcie figurę. Zasada jest 

prosta, połowa drużyny może mieć na ziemi jedna nogę, 

połowa jedną rękę. Technika wykonania dowolna. 

Kombinujcie jak to zrobić. Prosimy jednak uważać na swe 

kończyny i nie róbcie sobie krzywdy. Dodajemy #biegPP i 

#polandrock2018 

 


