Tychy, 01.06.2016 r.

RODZINNA NIEDZIELA Z NAGRODAMI w CITY POINT TYCHY

W dniu 12 czerwca centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT zaprasza
wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z rodzicami do
wspólnej zabawy w miejskiej dżungli.
Przez całe niedzielne popołudnie 12:00-18:00 przed centrum czynny będzie
mini park rozrywki, w którym dzieci będą mogły szaleć na dmuchańcach – w
małpim gaju, dżungli i suchym basenie z kulkami, skakać na eurobungee i
pływać w kulach wodnych, a także zajadać się watą cukrową i zmienić się w
ulubione zwierzątko poprzez zabieg malowania twarzy. Ponadto dzieci będą
mogły wygrać nagrody ufundowane przez partnerów akcji takie jak zaproszenia
do kina, zaproszenia na pizzę, na lody, do bawialni, specjalny rabat na zabawki
oraz inne niespodzianki i słodkości.
Wszystkie atrakcje są bezpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w zabawie przez
dziecko jest przybycie z rodzicem bądź pełnoletnim opiekunem, który
zarejestruje się w bazie danych klientów centrum w punkcie obsługi na miejscu
w godzinach 11:30-17:30 i odbierze bezpłatną wejściówkę. Rejestracja rodzica
upoważnia również dziecko do wylosowania jednej nagrody rzeczowej.
Zaproszenia i nagrody są wydawane do wyczerpania zapasów.
Partnerami akcji są : MULTIKINO, restauracja GUSTO DOMINIUM, kawiarnia
CAFE ZA SZYBĄ, ogródek zabaw dziecięcych FAIR PLAY, sklepy TOY PLANET
i ŻABKA.
Szczegółowe informacje dotyczące bieżących wydarzeń w CITY POINT znajdują
się w serwisie : www.city-point.pl
Informacji dotyczących akcji w CITY POINT udziela:
Sylwia Ptasińska
Kierownik obiektu
Tel. +48 698 621 014
sylwia.ptasinska@altasa.pl
www.city-point.pl
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tel. 32 780 49 59, e-mail: info@city-point.pl, www.city-point.pl
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Obiekt jest własnością firmy CP Tychy Sp. z o.o. , która jest spółką zależną od
TUP PROPERTY S.A. stanowiącą Inwestycję giełdową spółki ALTA S.A.
TUP PROPERTY S.A. jest właścicielem portfela nieruchomości na wynajem, który
obejmuje powierzchnie handlowe, biurowe i logistyczne.
Informacji dotyczących spółki udziela:
Katarzyna Kościelniakowska
Dyrektor handlowy
Tel. +48 600 367 755
Katarzyna.koscielniakowska@altasa.pl
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