Marcin - l.15.
Marcin uwielbia ruch na świeżym powietrzu w szczególności
basen. Często wychodzi z psem na spacer a w wolnej chwili
układa puzzle.

Paweł - l. 22
Paweł lubi dobrą muzykę i taniec. Świetnie rysuje. Ostatnio
jego zainteresowania oscylują wokół kulinariów.

Kacper - l. 22
Kacper jest pasjonatem dobrego filmu. Lubi oglądać zdjęcia.
W ten sposób pielęgnuje wspomnienia.

Dominika - l. 20
Lubi muzykę i taniec. Świetnie odnajduje się w czynnościach
domowych.

Dorota - l. 22
Dorota lubi jeździć na rowerze oraz spacerować leśnymi
dróżkami. Świetnie radzi sobie podczas zajęć kulinarnych.

Patrycja - l.21
Patrycja lubi dobrą muzykę. Świetnie odnajduje się
w czynnościach domowych, szczególnie lubi gotować.

Agata - l.18
Lubi grać w piłkę nożną i jeździć na rowerze. Uwielbia
wychodzić na spacery ze swoim psem Pimpkiem.

Wojtek - l. 21
Jest fanem piłki nożnej i przy tym sam również gra. Lubi
jeździć na rowerze.

Krzysiek - l.20
Krzysiek lubi sport, w szczególności piłkę nożną i siatkową.
Sam jeździ na rowerze i wychodzi ze swoim psem na spacery.

Roman
Autor i kierownik Projektu. Interesuje się sportem.
Jest fanem żużla, piłki nożnej i siatkowki. Lubi dobrą
muzykę i górskie wędrówki.

Łukasz
Lubi sport. Amatorsko uczęszcza na siłownię i gra
w siatkówkę. Wolny czas spędza z wędką w ręku nad
wodą.

Asia
Jest romantyczką. Jej pasją jest pisanie wierszy. Lubi
dobrą książkę i aktywny wypoczynek. Ma słabość do
czekolady.

Marcin
Instruktor pierwszej pomocy PCK. Lubi długie spacery
i pasjonuje się wędkarstwem. Amatorsko gra w siatkówkę.

Dorota
Lubi wyzwania, dobrą i zdrową kuchnię. W wolnych
chwilach lubi słuchać muzyki i czytać dobrą książkę.
Aktywnie spędza czas z rodziną.

Sebastian
Bierze udział w biegach przełajowych z przeszkodami
typu „Runmageddon”. Interesuje się piłką nożną
i koszykówką. Amatorsko gra w baseball i tenis ziemny

Gracjan
Uwielbia zwierzęta. Prowadzi aktywny tryb życia. Udziela
się w wolontariatach. Interesuje się fotografią, survivalem.
Odpowiedzialny na media społecznościowe projektu.

