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MIESZKAŃCY SIEWIERZA KIBICUJĄ KOLARZOM - KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKORACJĘ I PRZEBRANIE PODCZAS
72. TOUR DE POLOGNE!

    Organizatorzy 72. Tour de Pologne w lipcu ogłosili konkurs na najciekawszą dekorację i najbardziej oryginalne przebranie podczas trwania
wyścigu. W konkursie będzie można rywalizować w kilku kategoriach. Pierwszą stworzą miasta startowe, drugą miasta etapowe (mety), a
trzecią miasta premii – lotnych, górskich i specjalnych. W czwartej będą rywalizować wszystkie miejscowości leżące na trasie wyścigu. W
piątej  liczymy  na  piękne  dekoracje  sklepowych  witryn  i  zachęcamy  wszystkich  właścicieli  sklepów,  firm  znajdujących  się  na  trasie
wyścigu do udziału w zabawie. Ważne, aby we wszystkich dekoracjach uwzględniany był element narodowy – na przykład flaga, godło – również
w formie nawiązania.
     Mieszkańcy naszego miasta mogą więc uczestniczyć w dwóch kategoriach – dekoracji miasta premii lotej oraz najciekawszego
przebrania podczas wizyty kolarzy w Siewierzu, a także najciekawszej dekoracji witryny sklepowej/siedziby firmy. Konkurs będzie
trwał od 2 do 8 sierpnia. 
    Zdjęcia z trasy 72. Tour de Pologne, na których widać Was w przebraniu, będzie można w dniach 2-8 sierpnia zamieszczać w mediach
społecznościowych (np. na facebooku) z hashtagiem #kibicujemykolarzom oraz #RideThePolishPassion. Wówczas Organizatorzy będą mogli je
obejrzeć, ocenić i wybrać najlepsze! 
   
    Dla zwycięskich miast i miejscowości w barwach „Tour de Pologne” organizatorzy przewidzieli specjalny pakiet świadczeń promocyjnych od
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz kampanie medialne, między innymi specjalne galerie zdjęć na stronach Onet.pl oraz w oficjalnej aplikacji
72. Tour de Pologne. Autorzy najciekawszej dekoracji witryny sklepowej oraz najbardziej oryginalnego przebrania otrzymają atrakcyjne nagrody
rzeczowe. 

    Przypomnijmy, iż podczas 2. etapu wyścigu kolarze będą rywalizować na trasie z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej liczącej 146 km, a na
Rynku w Siewierzu zostanie rozegrana PREMIA LOTNA. Wydarzenie będzie miało miejsce u w dniu 3 sierpnia (poniedziałek). O
godzinie 15.40 nastąpi przyjazd kolumny reklamowej, natomiast około godziny 16.25-16.33 przywitamy kolarzy. W dniu 3 sierpnia
zapraszamy na Rynek w Siewierzu, a tym samym zachęcamy do udziału w konkursie na najciekawszą dekorację i przebranie podczas 72. Tour
de Pologne w Siewierzu!
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