Newsletter #1
Jesteśmy prawie gotowi!
Od dzisiaj można już korzystać z mostu pontonowego rozłożonego na Odrze. Holowniki
czekają na pierwsze jednostki, które w ramach wyścigu wpłyną niebawem do Szczecina.
➢ Wiatr skraca wyścig żaglowców
Szczecin z niecierpliwością czeka na żaglowce i jachty biorące udział w regatach The Tall
Ships Races 2017. By jednak nie czekać zbyt długo, komitet wyścigu zdecydował
o wcześniejszym zakończeniu ostatniego etapu regat.
Powody decyzji w swoim komunikacie tłumaczy przedstawiciel Sail Trainig International,
Mike Bowles, dyrektor regat.
– Dziś rano flota była bardzo rozproszona: szybsze jednostki były o kilka godzin żeglowania
od linii mety, a statki na końcu stawki miały nawet ponad 150 mil morskich do pokonania.
Prognoza pogody zapowiadała niesprzyjające wiatry z południowego zachodu. Komitet regat
zadecydował, że wyścig zostanie wcześniej zakończony, aby wszystkie jednostki mogły
dotrzeć do Szczecina do południa w sobotę. Pierwsze z nich powinny pojawić się w Szczecinie
w piątek, a cała flota jachtów i żaglowców powinna być zacumowana przy nabrzeżach
do południa w sobotę. Szczecin jest gotów na przyjęcie jednostek i obiecuje wspaniałą imprezę
pełną atrakcji, na które załogi czekają z niecierpliwością.
➢ Można już spacerować mostem pontonowym
Od rana można już korzystać z mostów pontonowych znajdujących się na Odrze. W piątek,
sobotę i niedzielę otwarte zostaną o godzinie 7 rano i dostępne będą do 2. W poniedziałek
i wtorek czynne będą zaś od 7 do 22.
➢ Dobiega końca budowa sceny oraz montowanie nagłośnienia
W sobotę wystąpi na niej Andrea Bocelli, w niedzielę zaprezentują się gwiazdy The Voice
of Poland, natomiast w poniedziałek Kayah oraz C-BooL.
- Jest to jedna z największych scen, które budowaliśmy w ciągu 8 lat organizacji koncertów
w Polsce. Ma 18 metrów wysokość i waży 160 ton. Ekrany ledowe mają powierzchnię ponad
200 m2 – przyznaje Janusz Stefański z firmy Prestige MJM.
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➢ Atrakcje dla dzieci i rzeźby z piasku
Strefa dziecięca przy placu Adama Mickiewicza już teraz budzi ogromne zainteresowanie.
W godzinach popołudniowych dowieziono aż osiem ton piasku, dzięki któremu powstanie
archipelag przygody. Na wszystkich tych, którzy wolą twardo stąpać po ziemi, czekać będzie
świat chińskiego cyrku, czyli nauka chodzenia na chodakach i przygoda z aptekarzem Xip Cin.
Animacje będą nie tylko świetną zabawą, ale i edukacyjną wycieczką.
➢ Dobiega końca ustawianie elementów wesołego miasteczka
Zarówno te znajdujące się przy Wałach Chrobrego, jak i atrakcje na Łasztowni wystartują
w piątek w godzinach popołudniowych. Będzie można poczuć dawkę adrenaliny na wahadle
poruszającym się z prędkością 120km/h, na karuzeli łańcuchowej wynoszącej
nas na wysokość 80m czy z diabelskiego młyna z którego można zobaczyć przepiękną
panoramę Szczecina.
Wciąż można podziwiać rzeźby ustawione w ramach Festiwalu Rzeźby w Piasku. Znajdują się
na Łasztowni, na końcu wyremontowanego bulwaru Starówka.
➢ Nie zgub dziecka. Skorzystaj z opaski
W tłumie bardzo łatwo się zagubić. By uniknąć nerwowych sytuacji warto skorzystać z opaski
bezpieczeństwa. Można ją odebrać w jednym z punktów info znajdujących się na terenie
imprezy. Punkty Info ulokowane zostały m.in. przy ul. Wendy, Nabrzeże Wieleckie, Zbożowej,
przy strefie dziecięcej (przy pl. Adama Mickiewicza), przy Bulwarze Gdyńskim. Opaski
oczywiście są bezpłatne. Po ich odebraniu należy zapisać na niej swój numer telefonu,
a następnie założyć na rękę dziecka. W przypadku zaginięcia pociechy skorzystajmy
jak najszybciej z pomocy służb czuwających nad bezpieczeństwem na terenie imprezy.
Przypominamy, że policyjne izba dziecka znajdują się przy Bulwarze Gdyńskim
oraz przy Nabrzeżu Wieleckim.
➢ Aplikacja Ci pomoże
By łatwiej było poruszać się po terenie największej imprezy w historii Szczecina uruchomiona
została dedykowana, darmowa aplikacja mobilna. Dzięki niej nie umknie żaden szczegół
związany z finałem regat. Zapoznamy się z dokładnym, godzinowym programem wydarzenia.
Dostępna są również mapa oraz opisy poszczególnych jednostek.
➢ Odkomarzanie jeszcze dzisiaj
Nawet uciążliwe owady nie zepsują mieszkańcom, turystom oraz żaglarzom żeglarskiego
święta. Jeszcze dzisiaj specjalistyczna firma przeprowadzi odkomarzanie w okolicach Wałów
Chrobrego oraz na Łasztowni. Prace przeprowadzone zostaną w godzinach wieczornych.
Zdjęcia do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2ycZkG8nt0CdlFqbWxQRkttQlE?usp=sharing
Relacja wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=JdvQNl-MQ0c
https://www.youtube.com/watch?v=KzabkId-xpk
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