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TISKOVÁ INFORMACE č. 6 
Zvýhodněné permanentky na Barum rally do 20. června! 
 
V pořadí už 46. ročník Barum Czech Rally Zlín se blíží mílovými kroky a organizátoři i v tomto roce 
nabízejí v předprodeji na www.visitrally.cz permanentky za zvýhodněnou cenu. Permanentka 
zajišťuje návštěvníkům srpnové Barum Czech Rally Zlín volný vstup na kvalifikační zkoušku, do 
servisní zóny a na všechny ze čtrnácti rychlostních zkoušek konaných v průběhu posledního 
srpnového víkendu. Akční cena visaček, trvající do půlnoci pondělí 20. června, činí 270 Kč. 
 
„Barum Czech Rally Zlín je jedním z největších motoristických podniků v České republice a 
ve spojení s prestižním seriálem mistrovství Evropy není jednoduché na tak rozsáhlou akci 
najít finance. Pořadatelé proto na rychlostních zkouškách vybírají vstupné a diváci se tak 
stávají jedním z významných partnerů celé rally. Za to jim děkujeme," říká Ing. Jan Regner, 
zástupce ředitele BCRZ. 
 
Kdo si chce užít rally ze speciálního místa s výhledem na páteční městskou rychlostní zkoušku, 
může využít nabídky VIP diváckého místa na garážích u 21. budovy. V letošním roce je jednotný 
teplý i studený raut pro celé VIP místo. V sobotu pak fanoušci mohou vyrazit na rychlostní zkoušku 
Slušovice, kde na ně bude čekat již klasické VIP místo s výhledem na dlouhou pasáž oblíbené 
vložky. Občerstvení po celý den zajistí bohatý raut. 
 
I v letošním roce pořadatelé pokračují v úspěšném zážitkovém programu. Milovníci adrenalinu se 
tak mohou na chvíli stát navigátory v opravdovém závodním voze Mitsubishi Lancer EVO IX nebo 
mají možnost zhlédnout rychlostní zkoušku z paluby vrtulníku Robinson. 
 
Na tropické léto se fanoušci již teď mohou stylově vybavit na webu www.visitrally.cz - sluneční 
brýle plastové i kovové, slamáky, baseballové kšiltovky a další. 
 
 
Ve Zlíně 15. června 2016                                                     Barbora NAJBRTOVÁ 
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