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Tor Służewiec, zarządzany przez Totalizator
Sportowy – największego mecenasa sportu
w Polsce – dzięki lokalizacji w sercu War-
szawy oraz imponującej powierzchni
daje sposobność dopasowania swoich prze-
strzeni (zarówno wewnętrznych, jak i ze-
wnętrznych) do indywidualnych potrzeb
klientów. Kompleks obiektów, a także
przestrzenie na otwartym powietrzu z ła-
twością pozwalają na zaplanowanie i orga-
nizację praktycznie każdego typu eventu.
Zarówno kameralnych szkoleń lub bankie-
tów, poprzez targi i wydarzenia sportowe, aż
po wielkoformatowe gale i koncerty. Na ca-
łość składa się aż 138 ha terenu, parking
zdolny pomieścić ponad dwa tys. samocho-
dów, dwa obiekty: Trybuna Główna i Trybu-
na Honorowa oraz lokalizacje zewnętrzne:
Biały Park i Biały Padok, Park Angielski,

Parking Główny oraz Tor Wyścigowy. Jest
więc w czym wybierać!

Oprócz tego warto wspomnieć, że Tor
Służewiec charakteryzuje się bardzo dobrą
lokalizacją – w bliskim położeniu od cen-
trum miasta, lotniska oraz rozbudowanej in-

frastruktury hotelowej. Jednocześnie przez
to, iż jest to teren zamknięty i otoczony
zielenią, zapewnia gościom duży komfort
oraz szerokie możliwości zagospodarowa-
nia dostępnej przestrzeni, według własnych
potrzeb.

Bez wątpienia jest jednym z symboli stoli-
cy. Łączą się w nim piękno architektury i at-
mosfera sportowej rywalizacji. To właśnie
tam można poczuć klimat przedwojennej
Warszawy i chociaż na chwilę przenieść się
w inną rzeczywistość. Wszyscy, którzy
szukają pomysłu na ciekawą i nietuzinkową
imprezę firmową, czy spotkanie z kluczowy-
mi klientami, na Torze Służewiec znajdą to
czego potrzebują. Miejsce oferuje szeroki
wachlarz możliwości organizacji eventu
podczas dnia wyścigowego. Przyjęcie w sty-
lu „seta-galareta”, wspólne kibicowanie ko-
niom w rywalizacji na bieżni i zabawa
w totalizatorze, a także wycieczka po najcie-
kawszych zakamarkach Toru czy udział
w ceremonii dekoracji – wszystkie te atrak-
cje z pewnością pozostawią niezapomniane
wrażenia.

W trakcie sezonu wyścigowego, który trwa
przez osiem miesięcy w roku (od kwietnia
do listopada) na Torze Służewiec odbywa się
prawie 50 dni wyścigowych, w tym te naj-
bardziej prestiżowe, takie jak: kwietniowe
Otwarcie Sezonu, lipcowa Gala Derby oraz
jesienna Gala Wielkiej Warszawskiej.

W swojej ofercie Tor Służewiec ma do za-
proponowania wiele korzystnych rozwiązań,
które mogą służyć zarówno zorganizowaniu

różnego rodzaju eventów, jak i bardziej tra-
dycyjnej promocji marek. Znaleźć można
tam wiele unikalnych przestrzeni reklamo-
wych, pozwalających na skuteczne dotarcie
do pożądanej grupy docelowej, a nawet jej
poszerzenie m.in. poprzez:
� stałą lub czasową ekspozycję reklam

w wybranych miejscach na terenie toru
wyścigowego,

� organizację imprez promocyjnych,
� sponsoring nagród w poszczególnych go-

nitwach lub całościowe zagospodarowa-
nie dni wyścigowych.

Przechodząc wśród obiektów Toru Służe-
wiec zdecydowanie warto zatrzymać się
przy Trybunie Honorowej. To przedwojen-
ny, czterokondygnacyjny budynek z dwiema
antresolami (łącznie ma pięć poziomów),
który na przełomie 2016 i 2017 roku został
poddany pełnej rewitalizacji oraz zaaranżo-
wany w stylu nawiązującym do lat 20-stych
i 30-stych XX wieku. Zgodnie z przeznacze-
niem Trybuna Honorowa to przede wszyst-
kim miejsce spotkań pasjonatów wyścigów
konnych, przedstawicieli środowiska, ho-
dowców koni, ich właścicieli, trenerów oraz
oczywiście widzów. Początek roku 2018
przyniósł również możliwość wykorzystania
tego architektonicznego unikatu pod orga-

nizację innych przedsięwzięć, takich jak ga-
le, premiery czy wydarzenia firmowe.

Architektura Trybuny Honorowej najczę-
ściej wybierana jest do organizacji wydarzeń
o kameralnym charakterze. Jednocześnie
jej wielopoziomowa konstrukcja pozwala
na tworzenie niespotykanych aranżacjii.
To właśnie w tym obiekcie odbywają się za-
równo konferencje, śniadania prasowe, jak
i różnego rodzaju szkolenia szkolenia,
pokazy mody. To przestrzeń tak oryginalna,
że podobnych do niej próżno szukać na eu-
ropejskich hipodromach.

Wybudowany w latach trzydziestych XX wieku warszawski Tor Służewiec jest unikalnym obiektem
na skalę światową. To jeden z najstarszych torów w Europie, na którym odbywają się wyścigi konne.

Swoją ponadczasową architekturą, bogatą historią i imponującą przestrzenią zieloną z roku na rok przyciąga
coraz więcej gości, zyskując imponujące grono miłośników.

OBIEKT W LICZBACH:
Powierzchnia: 138 ha
Parking: ponad 2 tys. miejsc
Obiekty indoorowe: 2
Lokalizacje outdoorowe: 5
Odległość od centrum Warszawy: 9,5 km
Odległość od Starego Miasta w Warszawie: 11 km
Odległość od lotniska Chopina w Warszawie: 4,5 km

KONTAKT
Tor Wyścigów Konnych Służewiec
ul. Puławska 266, Warszawa
e-mail: eventy@torsluzewiec.pl
www.torsluzewiec.pl

Beata Bronowicz
tel. +48 519 009 525
e-mail: beata.bronowicz@totalizator.pl

Sylwia Marzęda
tel. +48 519 090 363
e-mail: sylwia.marzeda@totalizator.pl

TOR SŁUŻEWIEC
– najbardziej wszechstronne

eventowe venue na mapie Warszawy

Zaprezentuj markę w atmosferze
ponadczasowego prestiżu
Tor Służewiec cały czas zaskakuje uniwersalnością swoich przestrzeni. Organizatorom
wydarzeń MICE daje okazję do realizacji dowolnych pomysłów i przygotowania niespo-
tykanych aranżacji.

Trybuna Honorowa

2 piętro 200 150 120 150 100 100 500

1 piętro 200 150 120 150 100 100 500

Parter 200 150 120 150 100 100 500

Trybuna II

Hala Główna 2000 1500 1200 1000 700 – 1800

Rotunda 400 150 120 200 150 100 450

Nazwa
Ustawienia

m2
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GALA CEEQA 2022:
WIELOWĄTKOWY EVENT
Gala CEEQA, która od lat gromadzi wybitne grono specjalistów, ekspertów i praktyków działających
w branży nieruchomości na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Południowo-
-Wschodniej (SEE), była dwukrotnie przekładana ze względu na zagrożenia i ograniczenia wynikające
z pandemii koronawirusa. W końcu jednak powróciła – w czerwcu tego roku z wielkim rozmachem
powstała niczym feniks z popiołów.

Podczas eventu, wykorzystującego liczne możliwości aranżacyjne Toru Służewiec, bawiło się po-
nad 650 osób. Oficjalna część gali odbywała się w Trybunie II, gdzie została przygotowana scena oraz
konstrukcje do pokazów akrobacji w powietrzu. Rotundę wykorzystano jako przestrzeń rejestracyj-
ną dla gości – również bardzo oryginalną, ponieważ organizatorzy zaprosili tam uczestników w nie-
zapomnianą podróż z Alicją do jej Krainy Czarów. Bankiet przygotowano natomiast w formie
plenerowej. Na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody miał miejsce również kulminacyjny punkt
wieczoru – występ wokalistki Glorii Gaynor z jej flagowym hitem „I will survive”, który potęgował od-
czucie, że branża nareszcie wyszła z trudnego okresu, w dodatku obronną ręką.

Wszystkie pomieszczenia techniczne oraz garderoby zostały zaaranżowane na parterze Trybuny Ho-
norowej. Dzięki zróżnicowanym wnętrzom, które mogą same w sobie tworzyć część scenografii wy-
darzenia i rozległemu otoczeniu zewnętrznemu udało się połączyć oficjalną galę oraz garden party.

WARSAW JUMPING CSIO4*:
EVENT, KTÓRY „POWSTAJE OD ZERA”
W 2021 roku Polska otrzymała prawo organizacji Finału Europejskiego Pucharu Narodów w skokach
przez przeszkody Longines EEF Series Final. Organizatorem czterodniowego wydarzenia – Warsaw
Jumping CSIO4* – został Totalizator Sportowy, który zrealizował je z wielkim rozmachem. Mówiąc
nieco kolokwialnie, można stwierdzić, że cały teren Toru Służewiec podczas tego eventu „chodził”.

W trakcie rozgrywania zawodów Warszawa stała się europejskim centrum hippiki. Na polskiej sto-
licy skupiły się oczy miłośników jeździectwa z całego kontynentu. Wszyscy oni chcieli podziwiać zma-
gania najlepszych zawodników z tej części świata. Wydarzenie wzbudziło także szerokie
zainteresowanie świata biznesu, kultury i sztuki. Równolegle do zawodów odbywały się wyścigi kon-
ne na bieżni wyścigowej oraz liczne imprezy towarzyszące.

Główna infrastruktura potrzebna do przygotowania tego wydarzenia powstała zupełnie od ze-
ra – na parkingu i alei dojazdowej Toru Służewiec. Została tam wybudowana arena zawodów
o powierzchni prawie 5 tys. mkw. oraz licząca prawie 1,5 tys. mkw. rozprężalnia (plac trenin-
gowy), a także 300 boksów namiotowych dla koni, trybuny na 3,5 tys. miejsc oraz strefa VIP,
w której mogło przebywać do tysiąca gości. Dodatkowo padok biały i przestrzenie między try-
bunami przeznaczono na parking dla prawie 200 koniowozów i licznych aut osobowych.
Park Biały stał się z kolei przestrzenią na garden party, zlokalizowano tam też kino plenerowe.
Na dwóch poziomach Trybuny Honorowej zorganizowano również uroczystą galę oraz otwar-
te Disco Riders Party.

Nazwa imprezy: Gala CEEQA 2022
Data: 29 czerwca 2022 r.
Liczba uczestników: 650 osób

Nazwa imprezy: Warsaw Jumping CSIO4*
Data: 22-25 lipca 2021 r.
Liczba uczestników: 4,5 tys. osób
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