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CENTRUM JEŹDZIECTWA HIPODROM SOPOT 

WYPOCZYNEK 
 

 jazda konna dla dzieci i dorosłych 

 hipoterapia 

 spacery, pikniki, nordic walking, jogging 

 restauracja z widokiem na tor wyścigowy i płytę 

konkursową 

 zimowe kuligi 

 przejażdżki bryczką i karetą 

 

BIZNES 
 

 unikatowy obiekt jako miejsca spotkań biznesowych  

 profesjonalna sala konferencyjna na 80 osób 

 restauracja z pięknym widokiem  

 sala cateringowa w Zabytkowej Trybunie Sędziowskiej 

 wyróżenienie ważnych kontrahentów lub pracowników 

zaproszeniem na prestiżowe imprezy jeździeckie 

 pokoje gościnne 

SPORT 
 

 najbardziej nowoczesny ośrodek jeździecki w Polsce 

 nowoczesne stajnie – profesjonalny pensjonat dla koni  

 znakomite zaplecze treningowe – kryte hale umożliwiają 

trenowanie przez cały rok 

 place treningowe z profesjonalnym podłożem 

 doskonałe warunki szkoleniowe – poza infrastrukturą 

hippiczną są również: sala konferencyjna, pokoje gościnne, 

restauracja 

REKREACJA 
 

 pensjonat dla koni z szeroką gamą usług 

 malownicze i różnorodne przestrzenie do jazdy (teren zielony, 

bliskość plaży, sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego) 

 kryte hale ujeżdżeniowe 

 możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod okiem 

trenerów 

 restauracja, sklep jeźdzecki, zaplecze sanitarne  



 

  

 

 

 Wzrost prestiżu marki poprzez powiązanie z najnowocześniejszym 

Centrum Jeździectwa w Polsce 

 Skojarzenie marki z elegancją, gracją, wysoką jakością, z którymi 

utożsamiane są sporty konne  

 Obecność marki w relacjach telewizyjnych oraz przekazach w prasie, 

Internecie, radio z imprez jeździeckich na Hipodromie  

 Wysoki wzrost wartości mediowej marek promowanych w trakcie 

imprez jeździeckich na Hipodromie 

 Hipodrom jest bardzo dobrze znany mieszkańcom Trójmiasta, nie 

tylko z jeździectwa (wizyta Papieża Jana Pawła II, koncert Tiny Turner, 

Top Trendy, Carlsberg FanCamp Euro 2012) 

 Władze Sopotu wspomagają i promują funkcjonowanie Hipodromu 

 Preferencyjne warunki korzystania z: 

 sal konferencyjnych,  

 sal cateringowych,  

 pokoi noclegowych,  

 wynajmu terenu pod imprezy Sponsora,  
 
 
 
 
 
 

Dlaczego warto zainwestować na Hipodromie? 



 

  

Kalendarz imprez międzynarodowych i ogólnopolskich 2014 r. 

 14 – 16 lutego    Halowe Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody 

 21 – 23  lutego   AMBER CUP Halowe Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI** 

 21 – 23  marca   Halowe Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody 

 25 – 27  kwietnia  Międzynarodowe oraz Krajowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 

 05 – 08  czerwca   Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSIO***  

 05 – 06  lipca   Wyścigi Konne 

 12 – 13  lipca    Wyścigi Konne 

 19 – 20  lipca    Wyścigi Konne 

 26 – 27  lipca    Wyścigi Konne 

 08 – 10  sierpnia   Międzynarodowe oraz Krajowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 

      Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodych Jeźdźców we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 

 12 – 14  września  Halowe Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody 

 11 – 12  października  Mistrzostwa Pomorza w Ujeżdżeniu 

      Finał Pucharu Bałtyku we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 

14 – 16  listopada  Halowe Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody 



 

  

Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach Konnych przez Przeszkody CSIO*** 

 

 Najważniejsze w Polsce zawody w skokach konnych przez przeszkody; 

 Prestiż - w danym kraju mogą być organizowane tylko raz w roku; 

 10 - 15 reprezentacji krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej; 

 Ok. 10 000 widzów na Hipodromie; 

 Szeroko relacjonowane i reklamowane w telewizji, prasie, radio, Internecie. 

 Transmisja na żywo najważniejszych konkursów w ogólnopolskiej TV, w międzynarodowej telewizji 

FEI.tv, w Internecie on-line; 

 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Wartość mediowa zawodów CSIO Sopot w 2013 r.: ponad 3 mln PLN! 

 Wielkie święto jeździectwa, na które czekają i przyjeżdżają fani z całej Polski i z zagranicy; 

 Bogaty program atrakcji towarzyszących; 

 

 



 

  

Międzynarodowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 

 
 

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego to jeden z najbardziej widowiskowych sportów konnych, należący do dyscyplin 
olimpijskich. Jest najdokładniejszym sprawdzianem konia i jeźdźca, wymagającym wielkiego doświadczenia. Wysiłek porównywalny jest z 
koniecznym do ukończenia maratonu.  Zawody odbywają się w czasie trzech dni, każdy poświęcony jest osobnej próbie sprawności: 

• dzień 1 próba ujeżdżenia – zawodnicy prezentują odpowiednie figury w wyznaczonym miejscu na czworoboku. Sędziowie 
oceniają nie tylko precyzję i swobodę wykonania ruchu ale i elegancję, nienaganny wygląd konia oraz elastyczność ruchów 
konia i posłuszeństwo. 

• dzień 2 próba terenowa - tzw. cross, podczas którego konie pokonują przeszkody rozstawione na terenie całego Hipodromu– 
ogromne kłody, widowiskową przeszkodę wodną, szerokie rowy i wiele innych. Próba ta ma na celu sprawdzenie szybkości, 
wytrzymałości  i możliwości skokowych konia. 

• dzień 3 próba skoków - tutaj błędy w postaci zrzutek, wyłamań czy przekroczenia normy czasu zostaną przeliczone na punkty 
karne. Jest to sprawdzian kondycji konia po próbie wytrzymałości. 

 

Wynik zawodów to suma punktów karnych uzyskanych we wszystkich trzech próbach przez każdą parę jeździec i koń. W zawodach 

zwycięży para, która uzyska ich najmniej. 

 

 

 

 

 



 

  

Wyścigi Konne 

 

 Najbardziej widowiskowa dyscyplina jeździecka; 

 Długoletnia tradycja: pierwsze wyścigi na sopockim Hipodromie odbywały się już w 1898 roku; 

 W 2014 roku planujemy aż 8 dni wyścigowych! 

 Najlepsi dżokeje na koniach pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, półkrwi; 

 Gonitwy kłusaków francuskich z zaprzęgami (sulkami); 

 Ogromne zainteresowanie mediów i publiczności: ponad 3000 osób dziennie; 

 Wielki potencjał reklamowy; 

 Na zwycięzców czekają m.in. Puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydenta Miasta Sopotu, Prezesa 

Totalizatora Sportowego, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz nagrody pieniężne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sponsor zawodów i wyścigów konnych 
 

 wysoki wzrost wartości mediowej marki 

 efektywna promocja podczas wielkich imprez jeździeckich 

 
 Nazwa firmy w nazwie wybranego konkursu zawodów lub gonitwy wyścigów 

 Zindywidualizowana przeszkoda jeździecka 

 Obecność w transmisjach i przekazach  medialnych (TV, radio, prasa, Internet)  

 Materiały reklamowe w Biurze Zawodów/Wyścigów, Biurze Prasowym, punktach informacyjnych 

 Logo i/lub reklamy w materiałach informacyjnych oraz promujących obiekt i poszczególne imprezy  

 Emisja spotu lub logotypu na telebimie  

 Reklamy, nośniki na terenie całego Hipodromu (banery, flagi, balony)  

 Stoisko firmowe  

 Reklama na stronie www.hipodrom.sopot.pl z przekierowaniem na stronę Sponsora 

 Własna loża VIP, pula zaproszeń na imprezy 

 

       Dodatkowe korzyści: 

 preferencyjne warunki wynajmu sal konferencyjnych i cateringowych 

 udostępnienie pokoi noclegowych na preferencyjnych warunkach 

 bilety na imprezy jeździeckie jako narzędzie motywowania pracowników 

 atrakcyjne warunki wynajmu terenu na imprezy integracyjne Sponsora  

 specjalna oferta przejażdżek karetą i zimowych kuligów 

 

http://www.hipodrom.sopot.pl/


 

  

  

 

 

 
Hipodrom Sopot Sp. z o.o.   

tel. 58 551 78 96  

e-mail: hipodrom@sopot.pl  

 

 

Malwina Spandowska - Specjalista ds. Marketingu 

tel. 58 551 78 96 

kom. 601 428 700 

e-mail: marketing@hipodrom.sopot.pl  

 

www.hipodrom.sopot.pl  e-mail: hipodrom@sopot.pl 
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http://www.hipodrom.sopot.pl/

