
 

 

WARSAW JUMPING CSIO4*: FAQ 

1. Gdzie znajdę szczegółowy plan wydarzenia? 

Program zawodów znajduje się na stronie https://warsawjumping.com/pl/program-2/ 

2. Gdzie będzie znajdować się wejście dla publiczności? 

Wejście dla publiczności będzie od strony ul. Puławskiej, dla gości VIP od ul. Poleczki. 

3. Gdzie mogę zaparkować samochód? 

Na terenie Toru Służewiec, wjazd od ul. Puławskiej (do wyczerpania miejsc). Wjazd dla 

gości VIP od ul. Poleczki.  

4. Jak dojechać komunikacją miejską? 

Przystanek tramwajowy – Wyścigi 06, 07 

Przystanek autobusowy – Wyścigi 01, 02, 04 

Na pętlę tramwajową dojeżdżają tramwaje nr 4, 10 i 35 

Dedykowana linia autobusowa nr 300: w dniach 24-25.07.2021 – kursy od 13.30-19.30 

(co 30 minut) 

5. Gdzie mogę kupić bilety? 

Bilety można kupić na stronie eBilet.pl https://www.ebilet.pl/sport/pozostale/warsaw-

jumping/ oraz w kasie na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w dniach 

wydarzenia WARSAW JUMPING. 

6. Czy mając bilet całodzienny mogę wyjść z wydarzenia i wrócić w późniejszych 

godzinach? 

Tak, bilety na WARSAW JUMPING są wielokrotnego wejścia – zarówno bilety 

całodzienne, jak i karnet. 

7. Czy należy mieć dokumenty potwierdzające tożsamość? 

Ze względów bezpieczeństwa warto mieć ze sobą dokument potwierdzający 

tożsamość. Jeśli uczestnik nie posiada dowodu osobistego, może go zastąpić innym 

ważnym dokumentem ze zdjęciem, np. legitymacją szkolną czy studencką, prawem 

jazdy lub paszportem. 
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8. Czy osoba niepełnoletnia będzie potrzebowała opiekuna, aby wejść na 

wydarzenie? 

Osoby niepełnoletnie mogą wejść na jej teren bez opiekuna. Jednak zalecamy, aby 

osoby poniżej 13. roku życia przebywały na terenie imprezy pod opieką osoby 

dorosłej. 

 

9. Czy bilet umożliwia wejście na teren wyścigów i ich obejrzenie w dni wyścigowe? 

Wstęp na dni wyścigowe 24-25.07 jest bezpłatny. Można wejść swobodnie i oglądać 

wyścigi. 

10. Czy muszę mieć wydrukowany bilet? 

Bilet można okazać w formie elektronicznej oraz papierowej. 

11. Czy dla dzieci obowiązuje bezpłatne wejście? 

Dzieci do lat 3 włącznie obowiązuje bezpłatne wejście. 

12. Czy mogę przyjść z psem? 

Ze względu na bezpieczeństwo, nie można przyjść z psem. 

13. Czy można zostać wolontariuszem Warsaw Jumping? 

Tak, rekrutacja trwa do 5 lipca. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie 

https://warsawjumping.com/wolontariat/ 

14. Czy będzie transmisja live? 

Tak, transmisja będzie dostępna na stronie www.warsawjumping.com 

15. Gdzie znajdę listy startowe i wyniki? 

Listy startowe będzie można znaleźć na stronie www.longinestiming.com 

16. Czy na terenie WARSAW JUMPING będzie można zjeść? 

Tak, punkt gastronomiczny będzie znajdować się w rotundzie, gdzie dostępne będą 

również dania wegetariańskie. Dodatkowo na terenie zawodów pojawią się foodtrucki. 

17. Czy na WARSAW JUMPING będą stoiska ze sprzętem jeździeckim? 

Tak, odbędą się targi sprzętu jeździeckiego, które będą zlokalizowane w Trybunie II. 
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