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Zapraszamy na nocny mecz Mistrz�w �wiata
22 czerwca 2019

Plac Jana Nowaka-Jeziora�skiego w centrum Krakowa na dwa tygodnie zamienił się w ogromną
arenę z piaskiem, trybunami i strefą relaksu. To wszystko w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Sport�w Plażowych Galeria Krakowska. Już w najbliższą sobotę (22 czerwca) o godzinie 22:00
odbędzie się wyjątkowy mecz siatk�wki plażowej. W nocnym pojedynku zmierzą się Reprezentacje
Polski (Mariusz Prudel i Maciej Kosiak) i Brazylii (George Souto Maior Wanderley i Andre Loyola
Stein) – aktualni Mistrzowie �wiata. 

Trwa aktywny początek lata w Krakowie. Aż do 30 czerwca na placu przed Galerią Krakowską fani
sportu mogą kibicowa� reprezentantom r�żnych pa�stw podczas mecz�w w siatk�wkę plażową,
piłkę ręczną plażową i beach soccera. W najbliższą sobotę (22 czerwca) o godzinie 22:00 odbędzie się
wyjątkowy nocny mecz – Reprezentacja Polski w siatk�wce plażowej w składzie Mariusz
Prudel i Maciej Kosiak rozegra turniej z Reprezentacją Brazylii. W jej skład wchodzą: George Souto
Maior Wanderley – młodzieżowy Mistrz �wiata oraz Andre Loyola Stein – aktualny Mistrz �wiata. 

Staramy się oferowa� klientom i mieszka�com miasta niestandardowe akcje, a Międzynarodowy
Festiwal Sport�w Plażowych Galeria Krakowska to pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Bardzo cieszy
nas fakt, że możemy by� jego czę�cią, zrobi� namiastkę plaży o powierzchni 1500 mkw. w centrum
Krakowa i razem z plejadą gwiazd sportu, w tym ambasadora MSFP, Mistrza �wiata w piłkę siatkową
– Pawła Zagumnego – zainaugurowa� tegoroczne lato – m�wi Jarosław Szymczak, Dyrektor Galerii
Krakowskiej.

Atrakcji nie brakuje r�wnież w pozostałe dni tygodnia. W ramach wydarzenia odbywa się
Młodzieżowy Festiwal Sport�w Plażowych w kategoriach: piłka nożna dziewczynek i chłopc�w (w
wieku 13-15 lat) oraz siatk�wka dziewczynek i chłopc�w (r�wnież w wieku 13-15 lat). Rywalizację
podejmą także uczelnie akademickie, rozgrywając między sobą mecz pokazowy. 

Dodatkowo w przestrzeni MFSP odbywają się treningi otwarte dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
a także zajęcia z jogi i pilatesu dla klient�w Galerii Krakowskiej, prowadzone przez trener�w z My
Fitness Place. Na podstawie rezerwacji, we wskazanych terminach boiska są też og�lnodostępne dla
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mieszka�c�w Krakowa. Fani mogą kibicowa� uczestnikom na trybunach oraz odpoczywa� w stre�e
relaksu.

Nocny mecz Reprezentacji Polski z Reprezentacją Brazylii w siatk�wkę plażową odbędzie się
22.06.2019 r. o godzinie 22:00. Międzynarodowy Festiwal Sport�w Plażowych Galeria Krakowska
potrwa do 30.06.2019 r. na Placu Jana Nowaka-Jeziora�skiego i jest organizowany przez
Międzynarodowe Centrum Sport�w Plażowych. Partnerami wydarzenia są: Galeria Krakowska,
Miasto Krak�w i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 

Szczeg�łowy harmonogram Festiwalu jest dostępny na stronie wydarzenia mfsp.pl
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