Poczuć dreszcz emocji, a przy
okazji wesprzeć WOŚP. Pomysł
prezydenta Płocka na aukcję
Na płockich ulicach, w galeriach handlowych i instytucjach
kultury kwestować będzie 450 wolontariuszy. Oprócz tego będą
konkursy, liczne pokazy i prezentacje, przejażdżki z
drifterami na stadionie Wisły Płock czy licytacje
przedmiotów przekazanych przez darczyńców.
Mowa o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który
odbędzie się po raz 26. Tym razem będzie to w niedzielę 14
stycznia. Płocki sztab Finału WOŚP zaprasza do udziału we
wszystkich imprezach towarzyszących, a także do Orlen Areny
przy Placu Celebry Papieskiej 1.
Wystartowały też aukcje WOŚP na allegro. Wśród nich kilka
fajnych niespodzianek. Sporo z nich zaoferowało płockie ZOO.
Możemy wylicytować karmienie fok czy roczny karnet wstępu do
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Na allegro możemy jeszcze –
wspierając fundację Jurka Osiaka – nabyć: płytę Kamila
Bednarka z autografem, voucher VIP na przejazd Drift Taxi,
pigmentację sutka dla kobiet po mastektomii, obraz z
autografami piłkarzy Wisły Płock czy… wyjście na pylon na
Moście Solidarności w Płocku. Tę ostatnią zaproponował
prezydent Andrzej Nowakowski. – Z wysokich na ponad 63 metry
pylonów podziwiać można panoramę Płocka oraz powstającą
własnie obwodnicę. Atrakcja dla odważnych o mocnych nerwach
i dobrej kondycji gdyż wejście odbywa się po drabinie.
Właśnie Ty możesz poczuć dreszczyk emocji, weź udział w
licytacji i w ten sposób wesprzyj Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy – czytamy w opisie aukcji.
Driftującą „Motoorkiestrę”, która przewiezie chętnych
driftotaksówką będzie można spotkać na stadionie Wisły Płock

podczas Finału. Mnóstwo atrakcji będzie czekało także w
Orlen Arenie już od godziny 12:00. Od strefy dla
najmłodszych aż po liczne stoiska. Wśród potwierdzonych
partnerów WOŚP w Orlen Arenie znajdą się specjaliści,
udzielający porad żywieniowych, bioenergoterapeuci, salony
urody, Płocka Grupa Fotograficzna czy chociażby punkt
świecowania uszu. Gwiazdą wieczoru w Orlen Arenie podczas
koncertu głównego będzie zespół HURT, który wystąpi tuż
przed „Światełkiem do nieba”. Oprócz gwiazdy wieczoru
zobaczymy między innymi wokalistę znajdującego się w
światowej czołówce fast rappingu – MC Silka, który zagra na
żywo z zespołem oraz wiele innych zespołów i artystów z
Płocka.
To oczywiście nie wszystkie atrakcje, które przygotowuje
sztab na 26. Finał w Płocku. Jedno jest pewne – będzie się
działo!

