Strzegom, 22.02.2017r.

Szanowni Państwo,
Już niespełna 200 dni pozostało do bezprecedensowego wydarzenia w historii
polskiego jeździectwa. W dniach 17-20 sierpnia 2017 roku w na Hipodromie w Morawie koło
Strzegomia rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego. Polska nigdy dotąd nie była jeszcze organizatorem imprezy rangi mistrzostw
kontynentu w dyscyplinach olimpijskich w kategorii seniorów, a ostatnie Mistrzostwa Europy
Seniorów w naszej części Europy odbyły się w Kijowie w 1973roku.
Mając na uwadze polskich kibiców szczególnie tych zrzeszonych w Okręgowych
Związkach Hodowców Koni, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę zakupu biletów
na to historyczne wydarzenie z 10 % rabatem. Od dnia 17 sierpnia 2016 bilety są do nabycia
w ogólnodostępnej przedsprzedaży. Dlaczego warto kupić bilety już teraz? System sprzedaży
biletów na Mistrzostwa Europy oparty jest na zasadzie, kto pierwszy ten lepszy, co również
oznacza im szybciej tym taniej. Bilety podzielone są na kilka kategorii cenowych, ale na cenę
ma wpływ nie miejsce, które wybierzemy, ale czas, w którym te bilety kupimy. Nie
przewiduje się również publikowania terminów zmiany cen. Będziemy za pośrednictwem
strony internetowej oraz naszych partnerów medialnych informować zbliżając się do końca
danej puli.

Cennik biletów jest

opublikowany na stronie Mistrzostw Europy:

www.strzegom2017.pl

KATEGORIE BILETÓWOBJĘTYCH 10% RABATEM:
KATEGORIA II – bilet wstępu na obiekt wraz rezerwacją miejsca na trybunie siedzącej,
ponadto zapewnia dostęp do trasy crossu, stref cateringu, pokazów, wystaw. Ilość miejsc na
trybunie oraz dostępność karnetów z racji kameralnego charakteru obiektu jak i wymogów
bezpieczeństwa będzie limitowana.
Cena regularna:

150 zł

Cena po 10% rabacie:

135 zł

Biuro Zawodów:
Morawa 36, 58-150 Strzegom; tel./fax +48 74 855 40 42
email: office@stragona.pl www.stragona.pl

NIE CZEKAJ AŻ WZROSNĄ CENY – KUP BILETY

Specjalnie dla Okręgowych Związków Hodowców Koni, które dokonają zakupów
biletów do 31 marca 2017 mamy wyjątkowy 10% rabat.

NIE PRZEGAP SZANSY

I kibicuj na największym jeździeckim wydarzeniu w Polsce

Zamówień można dokonać wysyłając widomość na adres: office@stragona.pl
Oferta dostępna jest tylko dla zamówień dokonanych przez Okręgowe Związki
Hodowców Koni. W zamówieniu należy podać ilość biletów oraz dane do faktury.
Oferta ważna jest do 31 marca 2017.

Do zobaczenia w Strzegomiu
Marcin Konarski

Dyrektor Zawodów

Biuro Zawodów:
Morawa 36, 58-150 Strzegom; tel./fax +48 74 855 40 42
email: office@stragona.pl www.stragona.pl

