Pakiet Meet&Greet zawiera:
1. Zakwaterowanie w hotelu
Na początek żużlowej przygody, proponujemy Tobie nocleg w miejscu, w którym spać
będą startujący w zawodach żużlowcy. Kto wie, co może się tam wydarzyć?
*Rezerwacja pokoju zostanie dokonana na jedną noc, poprzedzającą turniej.
**Opcjonalnie zakwaterowanie może zostać przedłużone na kolejną noc.
2. Wejście do parku maszyn
Podejdź bliżej i zobacz, w jaki sposób żużlowcy przygotowują się do zawodów. Rób
im zdjęcia i zbieraj ich podpisy. Kartę autografową otrzymasz od nas w prezencie.
*Do parku maszyn zapraszamy bramą główną - umożliwiającą wyminięcie korków przy
kasach - na trzy godziny przed rozpoczęciem zawodów.
3. Spacer po torze
W dzień zawodów, na dwie godziny przed ich rozpoczęciem, wejdziesz na tor, na którym
już niebawem ścigać się będą żużlowcy. Wraz z Tobą na spacer wybierze się jeden
z zawodników, który z chęcią odpowie na wszystkie nurtujące Ciebie pytania.
Czy kiedykolwiek miałeś podobną okazję do wzięcia udziału w takiej "miniwycieczce"?
4. Wejście na wieżyczkę sędziowską
Zastanawiałeś się kiedyś, jaki widok na tor i stadion, podczas zawodów, ma arbiter
główny? Teraz przekonasz się osobiście.
5. Spotkanie z podprowadzającymi
Tego punktu programu nie można ominąć. Musisz poznać nasze podprowadzające.
Wspólne zdjęcie może okazać się najpiękniejszą pamiątką z tych zawodów.
6. Rozmowa z ulubionym zawodnikiem
Nigdy nie miałeś okazji porozmawiać ze swoim ulubionym zawodnikiem? Zmienimy to.
Zaaranżujemy dla Ciebie spotkanie w parku maszyn, podczas którego będziesz mieć
okazję do wymiany kilku zdań ze swoim faworytem.

7. Zdjęcie z ulubionym zawodnikiem
Po zakończonej rozmowie zrobimy Wam - Tobie oraz wskazanemu przez Ciebie
zawodnikowi - zdjęcie na tle ścianki wywiadowej. Fotka trafi następnie na Twoją skrzynkę
e-mailową.
8. Obecność na murawie podczas prezentacji
Już raz byłeś na torze, ale co powiesz na możliwość obejrzenia z bliska przedmeczowej
prezentacji zawodników? Podejdź pod scenę i poczuj rosnące emocje.
9. Miejsce na trybunie VIP
Teraz wiesz już najlepiej, że rozpoczynające się zawody będą ekscytujące, a Ty obejrzysz
je z najlepszego miejsca na trybunie głównej. Usiądź wśród VIP-ów i delektuj
się widowiskiem.
10. Strefa gastronomiczna VIP
Zgłodniałeś? A może masz ochotę na "małe co nieco"? Szwedzki stół i zimne napoje,
również te dozwolone od lat osiemnastu, czekać będą na Ciebie w strefie gastronomicznej
VIP.
11. Ponowna wizyta w parku maszyn
Znasz już wyniki końcowe turnieju, możesz więc pogratulować zwycięstwa najlepszemu
zawodnikowi. Umożliwi Ci to ponowne wejście do parku maszyn, tuż po zakończeniu
ceremonii dekoracji najlepszych żużlowców.
12. Pamiątka z zawodów
Jesteśmy przekonani, że pakiet Meet&Greet w pełni Ciebie zadowolił. Na zakończenie tej
przygody otrzymasz od nas pamiątkowy laminat, oficjalny plakat oraz zestaw gadżetów,
które przez długie lata przypominać będą Tobie o naszych zawodach.
Cena pakietu Meet&Greet:
1500 złotych z hotelem zarezerwowanym na jedną noc;
1200 złotych bez hotelu.

