
OFERTA DLA WYSTAWCÓW
Organizatorzy

19 SIE -  1 WRZ, STADNINA KONI CIEKOCINKO

EQUESTRIAN SUMMER TOUR 2019
CSI2*/1* CSIYH1* CSIOCH/J/Y  CSIOP

EQUESTRIAN SPRING TOUR 2019
C S I 3 * / 2 * / 1 *  C S I Y H 1 *  P O M O R Z E

20 MAJA - 9 CZERWCA, STADNINA KONI CIEKOCINKO



Baltica Equestrian Tour

Zawody Baltica Equestrian Tour to wydarzenie sportowe, którego fundamentem jest 
przekonanie o wadze jaką sport jeździecki stanowi dla przyszłości morale młodych pokoleń 
Polaków oraz pamięć o naszych sukcesach w tym sporcie, trwale wpisanych w historię 
naszego kraju.

Baltica to największa międzynarodowa impreza jeździecka w dyscyplinie skoków przez 
przeszkody organizowana w Polsce. Od 2014 roku odbyło się już 9 edycji, w których wzięli 
udział najlepsi jeźdźcy z czołówki światowej, m.in.:
- Elizabeth "Beezie" Madden, USA - Trzykrotna medalistka olimpijska, Dwukrotnie 
znalazła się w składzie drużyny, która triumfowała na igrzyskach. Indywidualnie była także 
trzecia w Pekinie, a w 2006 druga podczas mistrzostw świata
- Abdullah Al Sharbatly, Arabia Saudyjska -  wicemistrz świata z 2011 roku oraz brązowy 
medalista w drużynie na IO w Londynie
- Ben Maher, Wielka Brytania - Ten niezwykle utalentowany sportowiec jest Lider 
Longines Global Champions Tour, Wicemistrzem Europy w konkursach indywidualnych 
oraz Mistrzem Europy w konkursach drużynowych. Z reprezentacją Wielkiej Brytanii 
sięgnął także po złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie

BALTICA  EQUESTRIAN  TOUR  to wysoko podniesiona poprzeczka i to nie tylko 
przeszkody, którą muszą pokonać jeźdźcy na swoich koniach, ale także jakości oraz 
rozmachu przygotowania zawodów w naszym Kraju. 

W rekordowych edycjach w 2017 i 2018 r. wzięło udział
400 uczestników reprezentujących
36 krajów z 
6 kontynentów
oraz 1400 koni
w każdej z edycji rozegrano ponad 100 konkursów
o łącznej puli nagród 548.000,- EUR



Baltica Spring Tour 2019

EQUESTRIAN SPRING TOUR 2019
CSI3*/2*/1* CSIYH1* NORTH POLAND
20 MAY - 9 JUNE, CIEKOCINKO STABLES

BALTICA EQUESTRIAN SPRING TOUR
20.05 - 09.06.2019

1 TYDZIEŃ: CSIYH1*/CSI1*/CSI2*
2 TYDZIEŃ: CSIYH1*/CSI1*/CSI2*
3 TYDZIEŃ: CSIYH1*/CSI1*/CSI3*

KONKURSY OD 1.00 m DO 1.50 m!

6 KONKURSÓW ZALICZANYCH DO LONGINES RANKING 
W TYM LR GRAND PRIX GRUPA C O PULI NAGRÓD 50.000 EUR!

KWALIFIKACJE FEI DO MISTRZOSTW EUROPY 2019 SENIORÓW, 
MŁODYCH JEŹDŹCÓW I JUNIORÓW ORAZ IGRZYSK OLIMPIJSKICH 2020



Baltica Summer Tour 2019

19 SIE  -  1  WRZ,  STADNINA KONI CIEKOCINKO

EQUESTRIAN SUMMER TOUR 2019
CSI2*/1* CSIYH1* CSIOCH/J/Y  CSIOP

BALTICA EQUESTRIAN SUMMER TOUR
20.08 - 01.09.2019

1 TYDZIEŃ: CSIYH1*/CSI1*/CSI2*
YOUTH FEI NATIONS CUP CSIOP/CSIOCH/CSIOJ/CSIOY

2 TYDZIEŃ: CSIYH1*/CSI1*/CSI2*

KONKURSY OD 1.00 m DO 1.45 m!

4 KONKURSY ZALICZANE DO LONGINES RANKING 

KWALIFIKACJE MŁODYCH JEŹDŹCÓW & JUNIORÓW 
DO MISTRZOSTW EUROPY 2020



Lokalizacja

Stadnina Koni Ciekocinko oraz Pałac Ciekocinko  *****  Hotel  Resort &  Wellness,                      
to kompleks spełniający najwyższe europejskie standardy w zakresie adaptacji zabytkowych 
obiektów do nowych funkcji - prowadzenia centrum  konferencyjno-treningowego oraz 
ośrodka hippicznego.

Bezprecedensowy w skali kraju poziom jakości rewitalizacji całego zabytkowego kompleksu 
stanowi idealne miejsce do promowania najbardziej wymagających marek Premium zaś 
skala obiektu (22 ha) oraz różnorodność i  bogactwo infrastruktury pozwala na realizację 
każdych wymagań Klienta.

Kompleks posiada funkcję centrum konferencyjnego dla organizacji szkoleń, konferencji,   
sympozjów.   W  połączeniu z  istniejącym w ramach całego zabytkowego kompleksu 
Pałacowo-Parkowego Stowarzyszeniem - Sportowym Klubem Jeździeckim posiada funkcję 
centrum sportowego, przygotowanego do organizacji zgrupowań sportowców w 
dyscyplinie skoków przez przeszkody, zgrupowań  kadry  narodowej,  prowadzenia  szkoleń  
i  treningów  opartych o  uznanych szkoleniowców  z  Europy oraz organizowania  
zawodów jeździeckich na  poziomie  ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Majątek Ciekocinko jest położony w północnej Polsce, w gminie Choczewo, powiat 
wejherowski, województwo pomorskie.
Dogodne połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze umożliwiają bezproblemowe dotarcie do 
kompleksu. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy znajduje się w odległości 73 km (75 
minut jazdy samochodem), a dworzec kolejowy Gdynia Główna – 60 km (60 minut jazdy 
samochodem) od Hotelu.



Infrastruktura

W skład infrastruktury Stadniny Koni Ciekocinko wchodzą m.in:

HALA KRYTA - o wymiarach 30 m x 70 m, z profesjonalnym podłożem kwarcowym i 
systemem ogrzewania. Wyposażona w pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, 
paszarnię, pralnię przemysłową, garderobę dla koni, pomieszczenie klubowe z widokiem na 
plac treningowy, 5 mieszkań dla pracowników oraz liczne pomieszczenia socjalne i biurowe. 
Hala może pełnić funkcję samodzielnego i niezależnego zaplecza przy wszelkiego rodzaju 
imprezach, nie tylko jeździeckich.

ZABYTKOWA STAJNIA - pochodząca z 1906 roku, poddana gruntownej rewitalizacji, 
mieszcząca obecnie 18 boksów dla koni o powierzchni 16m², solarium, myjkę, bieżnię dla 
koni, 3 stanowiska do siodłania, siodlarnię oraz własne, niezależne zaplecze socjalne.

ARENA A - o wymiarach 125 m x 60 m, przygotowany w oparciu o profesjonalną budowę 
podłoża kwarcowego wraz z systemem drenażowym oraz nawadniającym, przystosowany 
do organizacji Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody. Arena A została 
również wyposażona w komplet indywidualnie zaprojektowanych przeszkód aluminiowych 
marki Beck + Heun z serii Premium Line.

ARENA B - o wymiarach 180 m x 40 m, wyposażona w system drenażowy oraz 
nawadniający, o podłożu kwarcowym z geowłókniną, również przystosowana do 
rozgrywania zawodów na szczeblu międzynarodowym. Arena B dzięki bardzo dużej 
rozpiętości po długim boku, daje możliwość dzielenia jej na rozprężalnie oraz plac 
konkursowy podczas zawodów w dowolnej konfiguracji.

GALOPADA - ponad 800 m równej galopady dla koni, ciągnącej się wzdłuż linii pastwisk, 
prowadzącej do wejścia do lasu, w którym można znaleźć mnóstwo przepięknych, 
dziewiczych tras.

INFRASTRUKTURA POD ZAWODY JEŹDZIECKIE - centrum sportowe oddaje do 
dyspozycji parking dla koniowozów, wyposażony w terminale woda/230V, Wi-Fi, 
oświetlenie oraz jako uzupełnienie, szczególnie na czas zawodów i zgrupowań o wysokiej 
frekwencji – plac o powierzchni 1,3 ha mogący pomieścić do 600 tymczasowych boksów dla 
koni.



Partnerzy Wydarzenia



Oferta Wystawiennicza
 

BIURO ZAWODÓW 
+  

CHILL ZONE 

STOISKO 1 
16 m2 

STOISKO 2 
16 m2 

STOISKO 3 
16 m2 

STOISKO 4 
16 m2 

16 m 

23 m 

PAŁAC 

ARENY 

STOISKO 5 
16 m2 

STOISKO 4B 
16 m2 

(możliwość rozbudowy stoiska 4) 

STOISKO 1B 
(możliwość rozbudowy stoiska 1) 

PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA W BIURZE ZAWODÓW

Baltica Equestrian Spring & Summer Tour, to nie tylko sportowe emocje, to również 
idealny czas, by w wyjątkowym miejscu spotkały się najlepsze marki i producenci 
artykułów jeździeckich. 

W 2019 roku przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę - stanowiska wystawiennicze 
w Biurze Zawodów BALTICA TOUR. Strefa wystawiennicza w biurze zawodów to 
najlepsze miejsce, aby zaprezentować swoją ofertą. Jest to miejsce, które przez cały dzień 
tętni życiem, a co najważniejsze stanowi obowiązkowy punkt odwiedzin na mapie 
zarówno zawodników jak i wszystkich osób związanych z jeździectwem. W zabytkowej 
Sali nad Stajnią umiejscowiony będzie jednak nie tylko strefa Wystawców, ale także część 
dedykowana Zwiedzającym - kawiarnia, Strefa Chill oraz stoiska sponsorskie.

STANOWISKO EXPO

o powierzchni 16 m2:

o powierzchni 32 m2:

7 DNI

1 400 zł 

2 520 zł 

14 DNI

2 400 zł 

3 840 zł 

21 DNI

3 200 zł 

5 120 zł 

3 DNI

800 zł

1 600 zł 

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%

CENNIK

Oferta wystawiennicza obejmuje:

•   Przestrzeń wystawienniczą w Biurze Zawodów BALTICA TOUR o powierzchni 16m2 
lub 32m2 

•   1 gniazdo zasilania 230V o obciążeniu maksymalnym 1.5kW

•   Stół konferencyjny i dwa krzesła

•   Kosz na śmieci

•   1 miejsce na parkingu

Na życzenie Wystawcy i za dodatkową opłatą proponujemy: serwis sprzątający, 
wypożyczenie mebli, branding, dodatkowe wyposażenie 



Oferta Wystawiennicza

NAMIOT WYSTAWIENNICZY TYPU TUREK

Strefa namiotów wystawienniczych typu turek jest usytuowana optymalnie wzdłuż 
głównej alei pomiędzy dwoma arenami na których rozgrywane będą konkursy, gwarantuje 
bliski kontakt zarówno z uczestnikami zawodów jak i publicznością.

NAMIOT EXPO

o powierzchni 25 m2:

o powierzchni 50 m2:

7 DNI

2 400 zł 

4 800 zł 

14 DNI

3 800 zł 

6 840 zł 

21 DNI

5 000 zł 

9 000 zł 

3 DNI

- 

- 

Podane ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%

CENNIK

Oferta wystawiennicza obejmuje:

•   Wynajem namiotu wystawienniczego typu TUREK o powierzchni 25m2 lub 50m2 

wyposażonego w drewnianą podłogę, białe ściany (na życznie dostępne również ściany 
transparentne)

•   1 gniazdo zasilania 230V o obciążeniu maksymalnym 1.5kW

•   Stół konferencyjny i dwa krzesła

•   Kosz na śmieci

•   1 miejsce na parkingu

Na życzenie Wystawcy i za dodatkową opłatą proponujemy: serwis sprzątający, 
wypożyczenie mebli, branding, dodatkowe wyposażenie 



Strefy Wystawiennicze

Lake

Palac Ciekocinko 5* Hotel

Powozownia Hotel

Institut Esthederm
Wellness

Lake

Fish&More
Outdoor Gastronomy

VIP ZONE

Le Parcour Brasserie



Warunki Rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji:

• Cena stoiska przedstawiona w ofercie nie zawiera podatku VAT (obecnie 23%)

• Przestrzeń wystawiennicza może być rezerwowane jedynie na długość 3, 7, 14 lub 21 dni

• W celu dokonania rezerwacji lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 
Zuzanną Busłowską pod numerem telefonu +48 602-482-742 lub adresem 
zuzanna.buslowska@palacciekocinko.pl

Warunki płatności:

W celu utrzymania gwarancji rezerwacji Klient jest zobowiązany do uiszczania przedpłat 
zgodnie z poniższym harmonogramem:

• pierwsza przedpłata w wysokości 50% wartości rezerwacji, zapłacona przelewem lub kartą 
kredytową w ciągu 3 dni od daty założenia rezerwacji

• druga przedpłata w wysokości 50% wartości rezerwacji, zapłacona przelewem lub kartą 
kredytową w terminie do 14 dni przed planowaną datą przyjazdu

W przypadku nie otrzymania przedpłat w wyżej wymienionym terminie, Oganizator 
zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Warunki anulacji:

• Istnieje możliwość dokonania bezkosztowej anulacji do 28 dni przed planowaną datą 
rozpoczęcia wystawy, wówczas wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na konto wystawcy

• W przypadku anulacji w terminie pomiędzy 27 a 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia 
wystawy, Organizator obciąży klienta opłatą w wysokości 50% wartości rezerwacji.

• W przypadku anulacji na mniej niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wystawy, 
Organizator obciąży klienta opłatą w wysokości 100% wartości rezerwacji.



KONTAKT:

ZUZANNA BUSŁOWSKA

TEL. +48 602 - 482 - 742

E-MAIL: ZUZANNA.BUSLOWSKA@PALACCIEKOCINKO.PL




