Nie lada gratka dla miłośników najbardziej charakternych
zwierzaków domowych: „Pokaz Kotów Rasowych” w Europie
Centralnej
To nie tygrysy, choć swoją niewymuszoną – oczywiście, wrodzoną – dostojnością
i drapieżnym spojrzeniem przypominają swoich dzikich kuzynów. Koty rasowe, których różnorodność
oraz naturalny wdzięk niezmiennie zachwycają tłumy pasjonatów we wszystkich zakątkach świata,
niebawem będą cieszyć oczy odwiedzających gliwickie centrum handlowe Europa Centralna. To
właśnie u nas, już w najbliższą sobotę, ponownie zagości uwielbiany przez publiczność „Pokaz Kotów
Rasowych”.
Uwaga miłośnicy kociej urody! Europa Centralna po raz kolejny będzie gościć niezwykły pokaz, którego
nie może przegapić żaden pasjonat eleganckich i pełnych charakteru kocich wdzięków. Przed
publicznością zaprezentuje się ponad czterdziestu hodowców, którzy przedstawią widowni kilkanaście
różnych ras tych mruczących piękności: od młodych po dorosłe okazy, wśród których pojawią się tak
uwielbiane „brytyjczyki”, ragdolle, sfinksy, koty bengalskie czy wreszcie rosyjskie niebieskie.
Pokaz rozpocznie się w sobotę, 9 listopada, w samo południe przy placu obok kawiarni Grycan. Od razu
zaznaczamy, że nie będzie to jedynie prezentacja dostojnych kocich pupili, ale także rywalizacja w wielu
kategoriach. Podczas imprezy wybrane zostaną czempiony o najdłuższym ogonie, najbielszych łapkach
i najpiękniejszym futerku. Wyłonieni zostaną również zwycięzcy w kategoriach najmniejszy i największy
kot. Oczywiście, główny zwycięzca może być tylko jeden, dlatego spośród wszystkich zwierząt wybrany
zostanie najpiękniejszy kot pokazu, dla którego przygotowano specjalny puchar.
– Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że znów mamy szansę prezentować naszym odwiedzającym tak
wyjątkowe i cieszące oko wydarzenie jakim bez wątpienia jest „Pokaz Kotów Rasowych”. To jeden z tych
dni, na które wraz z Klientami zawsze czekamy z dużą niecierpliwością – mówi Katarzyna Lenartowicz,
dyrektor Europy Centralnej. – Impreza niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, na co ogromny
wpływ ma jej otwarty charakter. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zwierząt – dodaje.
Na odwiedzających Europę Centralną, poza samą wystawą, czekać będą także konkursy z nagrodami oraz
specjalne zniżki i produkty w okazyjnych cenach przygotowane przez mieszczące się w galerii sklepy.
Więcej szczegółów znajdziecie na www.europacentralna.eu.
Pokaz kotów to idealna okazja, by spędzić sobotnie popołudnie z całą rodziną. Wspólnej zabawie
z dziećmi sprzyjać będzie także najnowsza atrakcja centrum, czyli pobudzająca wyobraźnię i kreatywność
ścianka do wspólnych selfie, na której znajdują się nie tylko „selfie boxy”, do których można wejść,
specjalne grafiki, z którymi można pozować, ale także gigantyczna ścianka lego, interaktywne gry
i zmuszające do myślenia zagadki.

Sobota w Europie Centralnej będzie stała nie tylko pod znakiem kocich piękności. To będzie także
świetny czas na edukację zdrowotną. Dzięki wspólnej inicjatywnie gliwickiego centrum handlowego oraz
salonu Super-Pharm podczas pokazu (między 10.00 a 15.00) pod Europą Centralną stać będzie
diabetobus. Wyposażony w specjalistyczny sprzęt pojazd będzie otwarty dla każdego, kto chciałby
zbadać poziom cukru i dowiedzieć się więcej na temat cukrzycy. Akcja ma na celu promowanie
profilaktyki zdrowotnej i poszerzanie wiedzy na temat tego niezwykle popularnego schorzenia. Okazuje
się bowiem, że około 5% populacji zmaga się cukrzycą. W 95% przypadków jest to typ 2, a według
statystyk, przynajmniej połowa chorych nie jest zdiagnozowana.
Europa Centralna w Gliwicach to unikatowe połączenie parku handlowego i galerii. Cały obiekt to 74 tys.
metrów kwadratowych powierzchni handlowej oraz 2 300 miejsc parkingowych. Z obiektu chętnie
korzystają mieszkańcy Aglomeracji Śląskiej, Opolszczyzny oraz turyści odwiedzający obiekt z racji
bliskości autostrad A1 i A4. W ciągu 30 min. centrum osiągalne jest przez 1,85 mln mieszkańców,
a w ciągu 1 godz. przez 5 mln mieszkańców.

Termin „Pokazu Kotów Rasowych”, którego współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie
Miłośników Kotów w Żorach:
09.11.2019, 12.00-18.00
Europa Centralna
ul. Pszczyńska 315, Gliwice

