
W Leroy Merlin młodzi żużlowcy Unii Tarnów
spotkają się z kibicami

ROBERT GĄSIOREK • 13 sierpnia • Zaktualizowano wczoraj, 13:37

W środę 14 sierpnia o godzinie 15 w sklepie Leroy Merlin przy ul. Błonie w Tarnowie, trójka

młodych zawodników żużlowej Unii Tarnów spotka się z kibicami. Wydarzenie odbędzie się z

okazji pierwszej rocznicy otwarcia sklepu Leroy Merlin w Tarnowie.
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Tarnów › Wiadomości Kraków, Wydarzenia Kraków › Z Regionu

W środę 14 sierpnia będzie można otrzymać autograf m.in. Ernesta Kozy Materiały organizatora
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W markecie budowlanym obecni będą: �nalista Młodzieżowych Indywidualnych

Mistrzostw Polski Mateusz Cierniak oraz Dawida Rempała i Przemysława

Konieczny. Zawodnicy będą odpowiadać na pytania kibiców oraz rozdawać

autografy. Dla fanów czarnego sportu przygotowano również test wiedzy,

w którym będzie można wygrać zaproszenia na �nał Młodzieżowych

Indywidualnych Mistrzostw Polski, rozgrywany na stadionie Unii Tarnów.

Również zawodnicy wezmą udział w wyjątkowym konkursie. Zmierzą się

z wyzwaniem postawionym przed nimi przez sponsora tytularnego Ligi, �rmę Nice:

ich zadaniem będzie zaprogramowanie pilota do centrali sterującej

przeznaczonego do samodzielnego montażu najnowszego systemu automatyki

domowej Nice Home. Zawodnik, który korzystając z dostępnych materiałów

pomocowych (instrukcji, �lmów montażowych, infolinii technicznej, itp.) poprawnie

i w najkrótszym czasie wykona zadanie, otrzyma nagrodę-niespodziankę.
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Trąba powietrzna pod
Tarnowem. Straty są
ogromne

Nie do wiary, że to
Tarnów. Czas się tam
zatrzymał

Pedofile i gwałciciele z
Małopolski. REJESTR
CZERWIEC 2019

Ania z Powiśla to
najpiękniejsza
nastolatka w
Małopolsce

Tarnów w czasach II
wojny światowej
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Tarnów. Co widzą
kamery monitoringu
miejskiego? Często są
to nietypowe sytuacje
[ZDJĘCIA]
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