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PLAN IMPREZ NA SOPOCKIM HIPODROMIE  

 

Do momentu zakończenia trwającej obecnie Rewitalizacji Hipodromu  (a więc do sierpnia 2013 r.) na sopockim 

obiekcie odbywać się będą wszystkie zawody, wyścigi i imprezy, z wyjątkiem tych halowych, jako że hala 

ujeżdżeniowa jest przebudowywana. W związku z tym podajemy Państwu przykładowy plan imprez na 2014 rok, gdy 

już będziemy mieć do dyspozycji całą nową infrastrukturę (sale konferencyjne, cateringowe, lokale usługowe, stajnie, 

itd.), oraz hale ujeżdżeniowe umożliwiające organizację zawodów przez cały rok. 

 

W kolumnie daty podajemy więc orientacyjnie miesiąc, w jakim najczęściej odbywa się dane wydarzenie.  

W kolumnie z l iczbą osób podajemy szacunkową liczbę osób, które ogółem biorą udział w danym wydarzeniu,  

a więc: zawodnicy lub dżokeje, sędziowie, komisarze, obsługa biurowa, teletechniczna, parkuru, weterynaryjna, 

publiczność, zaproszeni goście, sponsorzy, partnerzy, turyści itp. 

 

 

L.P. 2014 r. NAZWA WYDARZENIA 

LICZBA OSÓB 
(szacunkowa, przez 

wszystkie dni 
wydarzenia) 

 Styczeń Impreza noworoczna* 80 

 Styczeń Halowe Zawody Regionalne w Skokach  (2-dniowe) 200 

 Styczeń Halowe Zawody Regionalne w Skokach (2-dniowe) 200 

 Styczeń - Luty Kuligi, ok. 10 w roku, grupy po 20 osób 200 

 Luty Halowe Zawody Regionalne w Skokach (2-dniowe) 200 

 Luty Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu (2-dniowe) 150 

 Luty Półkolonie dla dzieci i młodzieży, 2 x 1-tydzień, dla ok. 30 osób 60 

 Luty Impreza karnawałowa* 100 

 Luty Halowe Zawody Regionalne w Skokach (2-dniowe) 200 

 Marzec Halowy Puchar Polski w Skokach (3-dniowe) 350 

 Marzec Zgrupowanie szkoleniowe (7 dni) 20 

 Marzec Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu (2-dniowe) 150 

 Marzec Halowe Mistrzostwa Sopotu w Skokach (2-dniowe) 200 



 Marzec Powitanie Wiosny* 150 

 Kwiecień Zawody Regionalne w Skokach (2-dniowe) 250 

 Kwiecień Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu (2-dniowe) 200 

 Kwiecień Finał Halowego Pucharu Polski w Ujeżdżeniu (3-dniowe) 300 

 Maj Kurs sędziowski (3 dni) 40 

 Maj 
Międzynarodowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego  (3 dni przygotowań gdy już ludzie zjeżdżają + 3 
dni zawodów) 

1000 

 Maj Imprezy zewnętrzne – integracyjne dużych firm (1-2 dni) 600 - 3000 

 Czerwiec  

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

(5 dni przygotowań gdy już ludzie zjeżdżają + 4 dni zawodów) 

10 000 

 Czerwiec Zawody Regionalne w Skokach (2-dniowe) 250 

 Lipiec 

Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu oraz Eliminacje OOM Sopot w 
Ujeżdżeniu i w WKKW  

(3 dni przygotowań gdy ludzie się zjeżdżają + 3 dni zawodów) 

200 

 Lipiec 
Wyścigi konne  

(3 dni przygotowań gdy już ludzie się zjeżdżają + 3 dni wyścigów) 
4500 

 Lipiec 
Wyścigi konne  

(3 dni przygotowań gdy już ludzie się zjeżdżają + 3 dni wyścigów) 
4500 

 Lipiec 
Wyścigi konne 

(3 dni przygotowań gdy już ludzie się zjeżdżają + 3 dni wyścigów) 
4500 

 Lipiec - Sierpień Półkolonie dla dzieci i młodzieży, 3 x 1-tydzień, dla ok. 20 osób 60 

 Sierpień 

Międzynarodowy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
CCI*** oraz Mistrzostwa Polski Juniorów   

(3 dni przygotowań gdy już ludzie zjeżdżają + 3 dni zawodów) 

1500 

 Sierpień Zawody Regionalne w Skokach (2-dniowe) 250 

 Sierpień 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (organizator 
zewnętrzny) 2 dni 

2000 

 Sierpień Festiwal Muzyczny (organizator zewnętrzny), 2-4 dni 2000 - 5000 

 Wrzesień Zawody Regionalne w Skokach (2-dniowe) 250 

 Wrzesień Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Skokach (2-dniowe) 350 

 Wrzesień Imprezy zewnętrzne – integracyjne dużych firm (1-2 dni) 600 - 3000 

 Październik Hubertus (1 lub 2 dni)* 200 

 Październik Towarzyskie Zawody w Skokach (2-dniowe) 200 

 Październik Kurs sędziowski (3 dni) 40 



 Październik Imprezy zewnętrzne – integracyjne dużych firm (1-2 dni) 600 - 3000 

 Listopad Halowe Zawody w Skokach (2-dniowe) 200 

 Listopad Andrzejki* 100 

 Listopad Zgrupowanie szkoleniowe (7 dni) 20 

 Listopad Halowe Zawody w Skokach (2-dniowe) 200 

 Listopad - Luty Egzaminy na odznaki (1-dniowe), 5 razy w roku 300 

 Grudzień Halowe Zawody w Skokach (2-dniowe) 200 

 Grudzień Mikołajki (1-dniowe)* 100 

 Grudzień Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu (2-dniowe) 150 

 Grudzień Wigilia (1-dniowe)* 100 

 
 

*Dotychczas przy organizowaniu wielu imprez napotykaliśmy na poważną przeszkodę w postaci braku restauracji, 

miejsca gdzie uczestnicy mogą odpocząć, zjeść śniadanie, obiad i kolację, wypić kawę lub piwo.  

 

Gdy tylko pojawi się możliwość korzystania z oferty Restauracji, wszystkie nasze imprezy będą mogły funkcjonować 

na dużo większą skalę i częściej się odbywać. Na przykład imprezy takie jak Hubertus, Mikołajki, Powitanie wiosny, 

teraz są naszymi wewnętrznymi (dla uczniów szkółek jeździeckich, zawodników, użytkowników, pracowników). Dzięki 

Restauracji te imprezy będą mogły stać się otwarte dla mieszkańców Trójmiasta, turystów i innych 

zainteresowanych. Zaplecza gastronomicznego brakuje nam także ogromnie przy okazji kuligów – dzieci i dorośli 

chcieliby po przejażdżce ogrzać się, zjeść ciepły posiłek, wypić gorącą herbatę, a tu nie ma gdzie. Stąd niewielka 

liczba kuligów do tej pory. Nasze kuligi odbywają się po terenie Hipodromu, dwa konie zaprzężone są do dużych 

pięknych i przystrojonych sań, za którymi ciągnie się sznur mniejszych saneczek. Dzięki zawodom halowym oraz 

kuligom Restauracja zyskuje więc dużo klientów także zimą.  

 

Teren Hipodromu jest wynajmowany zewnętrznym firmom pod różnego rodzaju wydarzenia, np.: Carlsberg 

FanCamp podczas Euro 2012, Baltic Music Stage, festiwale, koncerty itp. Są to imprezy na kilka tysięcy osob, na które 

do tej pory także brakowało odpowiedniego zaplecza gastronomicznego.  

 

Oprócz oczekiwanej współpracy z Hipodromem, w Restauracji możecie Państwo organizować dowolne imprezy we 

własnym zakresie: imprezy integracyjne firm, spotkania biznesowe, komunie, wesela, stypy, wigilie firmowe, 

urodziny, imieniny i wiele, wiele innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


