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Pozice

Velká mostecká cena Ústeckého kraje
25. 8. 2018
Dostihy jsou významnou nadregionální sportovní akcí, hipodrom je jedinou dostihovou dráhou
v Ústeckém kraji a ročně přiláká více jak 100 000 diváků. V roce 2018 bude na dostihovém
závodišti v Mostě odstartována již 21 sezóna.
Velká letní cena každoročně přiláká mnoho diváků a příznivců dostihového sportu. Tento mítink
bude zahrnovat minimálně 7 dostihů.
Uspořádání dostihového dne nejvyšší kvality v Ústeckém kraji a s tím i spojená propagace celého
regionu. V posledním ročníku (2017) odstartovalo v dostihový den Velká letní cena 67 koní z ČR
i zahraničí. Hipodrom se řadí mezi špičková závodiště v naší republice a je severočeskou doménou
dostihového sportu.
Sportovní/společenská
Mezinárodní
Příznivci dostihového sportu, rodiny s dětmi, široká veřejnost.
3 000
HIPODROM MOST a.s., K hipodromu 213, 434 01 Most
Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí, propagace a zejména podpora
dostihového sportu. Realizace dostihového dne Velká letní cena Ústeckého kraje bude mít velký
význam pro podporu kulturního dění v regionu.
730 000,Dotace Ústeckého kraje a vlastní zdroje HIPODROM MOST a.s.
HIPODROM MOST a.s.
Organizování dostihových dní, společenských a kulturních akcí.
HIPODROM MOST a.s., K hipodromu 213, 434 01 Most
Stanislava Ptáková
ekonom společnosti

Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

702 202 731
es@hipodrom.cz
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