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Inline festival opět v Praze
Koncem dubna se v obchodním centru Galerie Harfa uskuteční již třetí ročník
největšího setkání bruslařů v Česku. Kromě plánovaných exhibic profesionálních
jezdců si budou moci návštěvníci vyzkoušet nově modely bruslí a koloběžek
přímo na krytém testovacím okruhu. Připraven je bohatý doprovodný program,
hry pro děti a bude se také soutěžit. Akce startuje v 10 hodin a vstup je zdarma.
27. dubna se v pražském OC Galerie Harfa sjedou opět špičky ze světa inline bruslařů a
bude na co se koukat. Lákadlem pro veřejnost je především exhibice profesionálních
jezdců na U-rampě a Street zóně na aggressive bruslích. Svou účast přislíbili také
profesionální jezdci věnující se speedskatingu, rollerderby a freestyle scooteringu. S
inline instruktory a jezdci na koloběžkách bude možné konzultovat styl jízdy a naučit se
nové triky v U-rampě i na zábradlí.
Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost otestovat nové modelové řady kolečkových
bruslí a koloběžek zdarma. Ti, co vyzkoušené brusle následně vyhodnotí, budou
prostřednictvím odevzdaného hodnotícího letáku zařazeni do slosování o ceny v celkové
hodnotě deset tisíc korun. Na své si přijdou i děti, které čeká na střešním hřišti
dovednostní

soutěž

o věcné ceny. Na festivalu budou přítomni

zástupci

všech

významných výrobců z oblasti inline sportu. Díky tomu lze na akci posbírat informace o
veškerém vybavení, které je pro tyto sporty potřeba. Zájemci o koupi budou mít v tento
den festivalovou slevu 20 procent.

PROGRAM:
10:00 slavnostní zahájení Inline Festivalu
exhibice v U-rampě před vchodem na testovací plochu
freestyle exhibice České Asociace Freestyle Bruslení
představení teamu Prague Roller Derby
ukázka rychlobruslení závodníků z dětského týmu RollerStars
soutěže o ceny pro děti
Street zone exhibice na aggressive bruslích
bruslení s trenéry zdarma
hlavní soutěž o ceny pro všechny testery
18:00 ukončení Inline Festivalu
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O OC Galerie Harfa
Galerie Harfa v pražských Vysočanech byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého
provozu se profiluje jako obchodní centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení
se sousední O2 arenou, patřící mezi nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160
obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Střecha
Galerie Harfa se od roku 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze a do hlavního města
přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova. V zimních
měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m. V srpnu 2016 dokončila investiční
skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a stala se
tak jejím novým akcionářem. Více info najdete na https://www.galerieharfa.cz/.

