


The Warsaw Jumping CSIO4* - Longines EEF Series Final 
is an equestrian event Poland has never seen before. 
The Longines EEF Series Nations Cup Final will be held 
during Warsaw Jumping, July 22-25. With its high status 
and an attractive prize pool of over PLN 1,800,000, 
the the event will definitely attract key European show 
jumping athletes. This event will become one of the most 
important sports events in 2021, attracting the attention 
of not only the equestrian world, but also business, 
culture and politics. It is a great recognition to be able 
to organize an equestrian event of this kind in Poland.

Its Its location is what makes the event even more unique. 
The competition will take place at the Służewiec 
Racecourse and all participants of Warsaw Jumping 
CSIO4* will be able to admire the sporting rivalry 
not only at the main arena, but also on the racing track.

To wydarzenie hippiczne, jakiego jeszcze w Polsce 
nie było. Wysoka ranga zawodów oraz atrakcyjna 
pula nagród – ponad 1 800 000 PLN, zagwarantują 
obecność najważniejszych europejskich nazwisk 
w dyscyplinie skoków przez przeszkody. Wydarzenie 
tto wpisze się w kalendarz najważniejszych sportowych 
imprez w 2021 roku, przyciągając uwagę nie tylko 
świata jeździeckiego, ale także biznesu, kultury 
i polityki. Możliwość organizacji takiego wydarzenia 
jeździeckiego w Polsce to ogromne wyróżnienie.
 
WWyjątkowość wydarzenia spotęguje jego lokalizacja. 
Zawody odbędą się na terenie Toru Wyścigów Konnych 
Służewiec, a wszyscy uczestnicy Warsaw Jumping 
CSIO4* będą mogli podziwiać rywalizację sportową 
nie tylko na parkurze, ale także na bieżni wyścigowej.



Cennik biletów w strefie VIP
VIP Hospitality pricelist

Opłaty przyjmujemy do 20 lipca 2021 r. 
Payments are accepted till July 20, 2021.

W przypadku rezygnacji po dokonaniu opłaty 
- zwrot za niewykorzystane miejsca nie będzie możliwy
In case of resigning after the payment has been done – 
return of payment for non-shows will not be possible.

JeśliJeśli potrzebują Państwo otrzymać fakturę VAT – uprze-
jmie prosimy o podanie danych do wystawienia faktury
Should the VAT invoice is required – we kindly ask for pro-
viding all the details (name of the company, address, NIP 
numer). 

Dane do przelewu (prosimy o zaznaczenie w tytule 
przelewu / Bank transfer details (please kindly note 
in the bank transfer title: bilety VIP - WJ (data lub 
Karnet Open, ilość stołów 4osobowych, 
6osobowych, lub ilość biletów VIP bez miejsc 
siedzących / date or Open ticket, number of 4- or 
6-person tables, or numer of VIP tickets with no seats) 

TTotalizator Sportowy Sp. z o.o.
Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec 
w Warszawie
ul. Puławska 266, 02 - 684 Warszawa
Bank PKO BP S.A. Warszawa
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL13 1020 1042 0000 8302 0282 1932

ZAINTERESOWANY OFERTĄ VIP? 
POZNAJ SZCZEGÓŁY!

BEATA BRONOWICZ
beata.bronowicz@totalizator.pl
+ 48 519 009 525


