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Ciuchcią na skocznię
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Już w najbliższy piątek i sobotę wielkie sportowe wydarzenie w Wiśle. Na skoczni im. Adama
Małysza w Malince odbędzie się letnie Grand Prix 2012 w skokach narciarskich. Dla
czytelników OX.pl mamy pięć wejściówek na sobotnie zawody!
Ale emocje na kibiców czekać będą już w czwartek - 19 lipca, podczas kwaliﬁkacji. O godz. 15:00 rozpoczną się dwie
oﬁcjalne serie treningowe a o godz. 17:30 ruszy konkurs kwaliﬁkacyjny. Wielką gratką dla kibiców będzie również
uroczystość rozdania numerów startowych najlepszym zawodnikom z kwaliﬁkacji, która odbędzie się w wiślańskim
Amﬁteatrze im. Stanisława Hadyny o godz. 18:30. 20 lipca odbędzie się konkurs drużynowy a 21 lipca rozegrany
zostanie konkurs indywidualny.
Cały czas można kupić bilety na to wydarzenie. Są one do nabycia w Internecie - www.kupbilet.pl . Internetowa
sprzedaż biletów została przedłużona do 20-go lipca. Po zaksięgowaniu wpłaty kibic sam wydrukuje sobie bilet,
dzięki któremu wejdzie na teren skoczni. Bilety można również kupić w sklepie "Wiślaczek" w centrum Wisły a w
dniu zawodów także przy skoczni w Malince. Miejsca siedzące kosztują 40 i 60 zł, na stojące 25. Aby zobaczyć
kwaliﬁkacji trzeba zapłacić 10 zł. Bezpłatne wejście przysługuje dzieciom do piątego roku życia i dla osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym (z opiekunem).
Ci, którzy na skocznię wybiorą się samochodami mogą zaparkować pojazdy wokół znajdujących się przy skoczni
parkingów. Jednak organizatorzy zachęcają by na skocznię wybrać się... ciuchcią. Będzie ona kursowała z centrum
Wisły pod samą skocznię. Każdy z kibiców za okazaniem biletu może bezpłatnie dostać się do Malinki i wrócić z niej
po zawodach.
Bajeczna Ciuchcia odjeżdżać będzie z centrum miasta, tuż obok placu Hoﬀa. W miarę wolnych miejsc zabierze też
kibiców podążających na skocznię wzdłuż głównej drogi. Zatrzyma się nie tylko na przystankach Wisła Oaza i Wisła
Jonidło, ale też wzdłuż całej trasy pod skocznię, wystarczy tylko pomachać biletami w stronę nadjeżdżającego
pojazdu. Przejazd zakończy się na terenie skoczni, dzięki czemu kibice bezpiecznie będą mogli przedostać się na
zawody nie blokując drogi wojewódzkiej. Ciuchcie, a będą w sumie trzy, kursować będą wahadłowo zarówno przed
jak i po zawodach.
Rozwiązanie konkursu portalu OX.pl z dnia 12 lipca. Pytaliśmy Was o datę otwarcia skoczni im. Adama Małysza w
Malince. Poprawna odpowiedź brzmi - 27 września 2008 roku. Pięć osób, które poprawnie odpowiedziało, otrzyma
od nas wejściówki na piątkowy konkurs skoków.
Jeszcze dzisiaj, na portalu OX.pl kolejny konkurs. Tym razem do wygrania będzie pięć wejściówek na
sobotnie zawody. Zachęcamy do udziału.
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