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Wygraj bilety na UEFA EURO U21. Ostatnie dni konkursu

Kielce, a więc jedno z miast gospodarzy Mistrzostw Europy do lat 21 w piłce nożnej, oraz
Cinkciarz.pl, globalny sponsor turnieju, zapraszają do udziału w konkursie. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody, w tym bilety na mecze z udziałem reprezentacji Polski. Warto się
pospieszyć, bo zabawa trwa tylko do 19 maja.
Kielce, są jednym z sześciu miast, które już niebawem będą gościć najlepsze młodzieżowe
reprezentacje europejskich krajów. Na stadionie miejskim odbędą się trzy pojedynki. W piątek 16
czerwca zagrają tam Szwedzi z Anglikami, w poniedziałek 19 czerwca rozegrany zostanie mecz
Słowacji z Anglią, a w czwartek 22 czerwca dojdzie do starcia Polski z Anglią.
Jak już informowaliśmy, bilety na ten ostatni, najciekawiej zapowiadający się pojedynek, rozeszły
się jak przysłowiowe "świeże bułeczki". Kibice wciąż mają jednak szansę obejrzeć mecz Polaków z
Anglikami z trybun kieleckiego stadionu. Wejściówki, wraz z zestawami niespodzianek, można
wygrać w konkursie organizowanym przez Cinkciarz.pl, a więc globalnego sponsora mistrzostw.
"Wystarczy rysunek bądź jakakolwiek inna praca plastyczna. Można też ułożyć wierszyk, nagrać
piosenkę czy też krótki film. Od formy istotniejszy jest pomysł na połączenie trzech tematów: piłka
nożna, waluty oraz międzynarodowy charakter turnieju UEFA EURO U21. Ważne jest także to, by
dorosły uczestnik konkursu zaangażował do zabawy swoje dziecko lub dzieci" – czytamy na
oficjalnej stronie kieleckiego ratusza.
Pracę konkursową należy zatytułować, a po tym opublikować na profilu Cinkciarz.pl na Facebooku
z hashtagiem #DrogaNaEuro. Można ją również wysłać na adres: konkurs@cinkciarz.pl.
Zabawa trwa do 19 maja. Cinkciarz.pl wyłoni zwycięzców spośród autorów najbardziej
interesujących zgłoszeń. Laureaci otrzymają atrakcyjne zestawy nagród: zaproszenia na mecz

UEFA EURO U21 fazy grupowej z udziałem reprezentacji Polski lub fazy pucharowej, zestawy
prezentowe od Cinkciarz.pl oraz możliwość spędzenia pełnego sportowych emocji dnia na
piłkarskim stadionie wspólnie z rodziną. Pełnoletni uczestnik konkursu może wygrać bilety dla
wszystkich swoich dzieci oraz jeszcze jednego dorosłego opiekuna.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja. Szczegółowy regulamin oraz zasady zabawy są
dostępne na stronie www.cinkciarz.pl/konkurs.
Mistrzostwa UEFA EURO U21 odbędą się w Polsce w dniach 16 - 30 czerwca tego roku. Poza
Kielcami mecze turnieju zostaną rozegrane też w: Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie oraz
Tychach. Szczegółowe informacje na temat EURO U21, w tym harmonogram wszystkich
pojedynków, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej mistrzostw www.u21poland.com.

