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W Gliwicach zobaczymy najpiękniejsze koty
Już 17 i 18 czerwca Europa Centralna zaprasza na Międzynarodową Wystawę Kotów
Rasowych, podczas której poznamy najbardziej sympatyczne i urocze miauczące
piękności

– W trzeci weekend czerwca staniemy się kocią stolicą Polski – wyjaśnia Katarzyna Lenartowicz,
dyrektor Europy Centralnej. – Samo wydarzenie dla mieszkańców Śląska to nie tylko okazja do

tego, aby w sobotę i niedzielę przyjrzeć się ponad stu najpiękniejszym futrzakom. To także dobra
okazja, aby wspólnie spędzić czas z całą rodziną, przy okazji poznając tajemnice pielęgnacji i
dbania o swoje zwierzaki.
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Stowarzyszenie Miłośników Kotów w Żorach, rozpocznie się w sobotę 17 czerwca o godz. 9:00.
Wtedy ruszy kontrola weterynaryjna. W sobotę o godz. 10:00 wystartuje korekta klas i zmian
kolorów. W niedzielę stanie się to o pół godziny później. Z kolei o godz. 10:30 w sobotę i o godz.
11:00 zaczną się oceny zwierzaków, które zgłoszono do udziału w prezentacjach. Najpiękniejsze
koty zobaczymy w sobotę i niedzielę na scenie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Przestrzeń
prezentacyjna, zgodnie z wymogami konkursowymi, zostanie podzielona na specjalne strefy.
Wśród nich będzie tzw. ring sędziowski, gdzie zwierzęta będą poddawane ocenie, wydzielona
strefa dla kotów wrażliwych oraz prezentacje wystawców. Mruczących miss i masterów ocenią
międzynarodowi sędziowie: Dorota Szadurka, Svetlna Stoliarova, Ludmila Khaled, Jarda Panek,
Gerardo Fraga Y Guzman oraz Marcin Biernaczyk.
Podczas wydarzenia więcej dowiemy się też o pielęgnacji i rozwoju swojego pupila. W ramach
akcji, wspólnie z Tesco Extra, zaplanowano również zbiórkę darów rzeczowych na rzecz
gliwickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa”. Tradycyjnie, na
odwiedzających czekać będą konkursy z nagrodami a także specjalne zniżki i produkty w
okazyjnych cenach przygotowane przez sklepy w Europie Centralnej. Więcej szczegółów można
znaleźć na www.europacentralna.eu
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Dzień przed wystawą warto wziąć udział w seminarium na terenie Europie Centralnej
organizowanym przez Polski Klub Kota Brytyjskiego Britania. W piątek 16 czerwca od godz. 15:00
specjaliści podzielą się wiedzą nie tylko z hodowcami ale także z miłośnikami tych zwierząt.
Kontakty społeczne kotów czy badania genetyczne – to tylko niektóre z tematów poruszanych w
trakcie konferencji. Spotkanie jest bezpłatne – jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc
niezbędna jest rejestracja mailowa pod adresem: klub@britania.org.pl
-Europa Centralna - której właściciel to Standard Life Investments, jeden z największych europejskich
funduszy inwestycyjnych - jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu autostradowym Gliwice-Sośnica.
Nieruchomość to unikatowe połączenie parku handlowego i galerii o łącznej powierzchni handlowej:
67 000 metrów kwadratowych z 2 300 miejscami parkingowymi. W gronie najemców Europy Centralnej
znajdują się takie marki jak: Tesco Extra, Jula, Sports Direct, Jysk, RTV Euro AGD, H&M, bank ING,
Stradivarius, Rossmann, TAKKO Fashion i Douglas. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.europacentralna.eu
Zarządca: APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we
Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer
projektu oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające
specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy
należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe
centrum zakupów, rozrywki i rekreacji w Wielkopolsce (100 000 m 2 GLA). APSYS Polska zarządza obecnie
950 000 m2 GLA w 23 centrach handlowych zlokalizowanych w 16 największych miastach w Polsce. Firma i
jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC oraz EuropaProperty w dziedzinach rozwoju,
zarządzania oraz marketingu. Więcej informacji: www.apsysgroup.pl

Kontakt dla dziennikarzy:
adam.piwek@neonshake.pl

Adam

Piwek,

Neon

Shake,

tel.

696 317 330,

Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), przy Alei Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych

e-mail:

