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Miłośnicy kulinarnych eksperymentów i klasycznego street foodu! Szykujcie się na kolejną już piątą - edycję Festiwalu Smaków Food Trucków w Iławie!
To smakowite wydarzenie zawita nad Jeziorak podczas Dni Iławy, czyli w dniach 9-10 lipca.
Miło nam będzie rozdać Czytelnikom portalu zaproszenia.
POSMAKUJ KUCHNI ŚWIATA NAD JEZIORAKIEM W IŁAWIE
Festiwal Smaków Food Trucków powraca do Iławy! Wakacyjny, słoneczny weekend spędzimy,
obchodząc Dni Miasta w towarzystwie pysznego jedzenia, wyjątkowych napojów i niepowtarzalnej
atmosfery.

- W planach wyłącznie pyszne jedzonko! - zapowiadają

organizatorzy. - Nie może też zabraknąć atrakcji
dodatkowych - zapowiadają.
Będzie m.in. głosowanie na najsmaczniejszego food trucka festiwalu, bajkowe dmuchańce dla dzieci,
kino 7D, czy gra terenowa. Do tego chętni zmierzą się, biorąc udział w zawodach... jedzenia na czas.
BONY DLA CZYTELNIKÓW PORTALU!
Miło nam będzie rozdać Czytelnikom portalu 4 zaproszenia - bony na festiwal. Każdy z nich to
voucher na dowolne danie z wybranego food trucka. Aby wziąć udział w losowaniu, prosimy o:
- publiczne udostępnienie na swojej ścianie na Facebooku konkursowego posta (tutaj link)
ORAZ
- opublikowanie pod konkursowym postem komentarza. W treści prosimy wpisać swój ulubiony
food truck z dowolnej poprzedniej edycji Festiwalu Smaków Food Trucków w Iławie. Jeśli
potrzebujecie przypominajki, zajrzyjcie na przykład do tego artykułu - link.
f
Na Wasze wpisy czekamy do nadchodzącego poniedziałku - 4 lipca podamy na portalu, w aktualizacji
tego artykułu, imiona i nazwiska osób, które zdobędą zaproszenia. Zachęcamy do udziału i życzymy
powodzenia!
AKTUALIZACJA Z PONIEDZIAŁKU, 4 LIPCA
Miło nam ogłosić wyniki zabawy. Szczęście tym razem uśmiechnęło się do tych osób:
Magda Raza,
Angelika Woźniak,
Wojciech Roszak,
Anna Jóźwiak.
f
Już dziś życzymy Wam smacznego! Po odbiór bonów zapraszamy z dowodem tożsamości do namiotu
organizatora podczas Festiwalu Smaków Food Trucków w Iławie.
Wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział. Mamy dla Was w
zanadrzu kolejne letnie niespodzianki; bądźcie z nami na bieżąco! :-)
V FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW W IŁAWIE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
9-10 lipca 2022r.
Sobota: 12:00-23:30; niedziela: 12:00-20:00.
Parking przy Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie.
f
Red. kontakt@infoilawa.pl.
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