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KOLARSKA STREFA KIBICA I BEZPŁATNY SERWIS ROWEROWY NA PLACU
SZEWCZYKA
30 lipca 2017 roku kolarze, biorący udział w 74. Tour de Pologne zaprezentują się śląskim
kibicom. W związku z tym wydarzeniem Galeria Katowicka zaprasza do śledzenia zmagań
peletonu w specjalnie zorganizowanej Kolarskiej Strefie Mocy z marką 4Faces. Na fanów
kolarstwa, oprócz wspólnej możliwości kibicowania przed ogromnym telebimem, czekać
będą wyjątkowe atrakcje. Bezpłatny serwis rowerowy, strefa body center, konkursy z
nagrodami - to tylko niektóre z nich.
Kolarska Strefa Mocy z 4Faces, czyli sportowym salonem multibrandowym, to wyjątkowa
strefa kibica zorganizowana w samym sercu miasta - na Placu Szewczyka przed Galerią
Katowicką. Strefa będzie czynna 30 lipca od godziny 11:00 do 17:30 i składać będzie się z
czterech punktów tematycznych.
Część główna to Strefa Kibica z telebimem oraz specjalnie przygotowanymi pufami i leżakami
na trawie. To właśnie w tym miejscu, podczas wspólnego oglądania wyścigu, kibice będą
mogli dopingować kolarzy. Organizatorzy szacują, że ściganie się ulicami Katowic w ramach
drugiego etapu Tour de Pologne 2017 trwać będzie od 13:20 do 16:42 - w zależności od
czasu przejazdu zawodników.
Do Kolarskiej Strefy Mocy warto przyjechać własnym jednośladem. Organizatorzy
przygotowali bezpłatny serwis rowerowy. Doświadczeni serwisanci z 4Faces wyregulują
przerzutki i hamulce, nasmarują łańcuch, sprawdzą ciśnienie opon, a w razie potrzeby –
wymienią dętkę. Szerszy zakres usług świadczyć będzie salon sportowy 4Faces, znajdujący
się na poziomie +2 w Galerii Katowickiej.
Kolejne atrakcje czekają w Strefie Body Center, gdzie w czasie trwania wydarzenia będzie
można spotkać się z dietetykiem 4Faces, który bezpłatnie przeprowadzi analizę składu
naszego ciała.
Wszyscy amatorzy kolarstwa będą mogli również spróbować swoich sił w konkursie
rowerowym. Zasady są proste. W ciągu 3 minut należy przejechać jak najdłuższy dystans na
specjalnie przygotowanym rowerze stacjonarnym. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane
są nagrody tematyczne związane z 74. Tour De Pologne – koszulka etapowa za pierwsze
miejsce i koszulki kibica za drugie i trzecie. Organizatorzy przygotowali aż 4 rundy konkursu.
www.galeriakatowicka.eu

Wszystkie strefy sponsorowane są przez markę sportową 4Faces oraz firmę Quest, która jest
partnerem technicznym wyścigu. Z tej okazji marki przygotowały atrakcyjną zniżkę –25% na
wszystkie ubrania kolarskie z identyfikacją Tour De Pologne dostępne w salonie 4Faces.

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Tiger. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną
w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i
podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje kompleks biurowy
Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
****
4Faces to specjalistyczne multibrandowe salony sportowe należące do spółki OTCF, która jest również
właścicielem marek sportowych 4F oraz Outhorn. Salony 4Faces to starannie wyselekcjonowana oferta marek
sportowych, wsparcie sprzedawców-ekspertów, serwis sprzętu sportowego, jak i szeroki wachlarz usług w Body
Center, gdzie klienci uzyskają porady dietetyka, trenera personalnego, a nawet fizjoterapeuty, dopasowując
optymalne parametry treningowe do możliwości organizmu. Dzięki profesjonalnym urządzeniom klienci mogą
dobrać i przetestować na bieżni odpowiednie obuwie sportowe, a dzięki kącikom z multimedialnymi atrakcjami
dla dzieci, rodzice mogą spokojnie przymierzać i testować asortyment. Salony 4Faces znajdują się w Katowicach
i Poznaniu. facebook.com/Sport4Faces a już niedługo również w Warszawie.
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