
Benefiční akce Zapal to RideOut rozezvučí motory v Outlet Arena Moravia!

Ostrava, 2. června 2022 - V sobotu 4. června se v Outlet Arena Moravia rozezvučí motory aut a

motorek pro dobrou věc. Benefiční akce Zapal to RideOut předvede úžasnou Moto show a zároveň
pomůže rodině Patrika z Frýdku-Místku, který byl minulý rok těžce zraněn při automobilové

nehodě.

Outlet Arena Moravia se znovu po roce rozhodla využít své rozhlehlé parkoviště s kapacitou 800 aut

pro dobrou věc a poskytne tento prostor moto jezdcům ze známé Zapal to Crew. Nadšenci rychlých

aut, kteří milují pískot brzd a vůni spálených gum si tak v sobotu mohou přijít užít jedinečný program

plný adrenalinu. Akce startuje v 16 hodin a nebude na ní chybět ani přehlídka sportovních aut, Drift

show, MK Stunts show, Bikelife show a zábavné soutěže plné krásných cen. Při sledování rozpálených

motorů si navíc návštěvníci mohou vychutnat dýmku v Outletem speciálně připraveném Hookah

baru.

V rámci této benefiční akce v Outlet Arena Moravia se bude formou dobrovolného vstupného vybírat

peněžní pomoc pro rodinu pětadvacetiletého Patrika z Frýdku-Místku, který minulý rok utrpěl těžké

poranění mozku při automobilové nehodě. „Pořadatelé akce Zapal To Crew se spolu s Outlet Arena

Moravia rozhodli rodině Patrika finančně pomoci právě uspořádáním této benefiční akce. Výtěžek

z dobrovolného vstupného bude přímo na místě předán rodině, která obdrží navíc i šek 10 tisíc korun

od Outlet Arena Moravia,“ doplnila Hana Zielinová, manažerka outletu.

Součástí akce bude i sjezd moto nadšenců, kterého se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti.

Stačí dorazit s vlastním autem, motorkou, kolem nebo třeba na skateboardu a užít si tuto víkendovou

akci naplno! Přijďte se pobavit první červnovou sobotu v Outlet Arena Moravia a přispějte Patrikovi

na léčbu i vy! Akce je vhodná pro celou rodinu a něžné pohlaví, které by už třeba nebavil program

plný adrenalinu, může zavítat do vybraných outletových prodejen a doplnit si módní kousky na

nadcházející letní sezonu!
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