Informator dotyczący utrudnień w ruchu w związku z organizacją Imprezy Verva Street Racing 2019

O IMPREZIE VERVA STREET RACING 2019 – 24.08 oraz 25.08.2019
VERVA Street Racing to cykliczne i widowiskowe wydarzenie motoryzacyjne, które odbywa się nieprzerwanie od 2010
roku. To fesEwal, który przyciąga nie tylko zagorzałych fanów sportów motorowych, ale też całe rodziny. Wszystkie
dotychczasowe edycje odwiedziło grubo ponad pół miliona widzów, którzy mogli podziwiać przeszło 2600 sportowych i
wyczynowych pojazdów.
Tegoroczna VERVA Street Racing (2019) jest wyjątkowa z kilku powodów. Przede wszystkim jest to jubileuszowa, 10.
edycja, która potrwa dwa dni (do tej pory było to jednodniowe wydarzenie). Podczas sierpniowej VSR zobaczymy
najszybszych na świecie kierowców F1 - Roberta Kubicę i George Russell’a z zespołu ROKiT Williams Racing, którzy
zademonstrują swoje umiejętności na specjalnie wytyczonym torze na Skwerze Kościuszki. Na VERVA Street Racing
pojawi się również cały zespół Orlen Team, w składzie: Kuba Przygoński, Kacper Wróblewski, Adam Tomiczek i Maciej
Giemza.
Nie zabraknie też nowych atrakcji. Organizatorzy wytyczą, m.in. tor piaskowy, nawiązujący do warunków panujących na
rajdzie Dakar. Powstanie on na miejskiej plaży w Gdyni. Na nim, kierowcy i motocykliści, w tym Kuba Przygoński wraz z
ORLEN Team, pokażą w efektowny sposób, jak jeździ się po wydmach i po piasku. Warto dodać, że motoryzacyjne
wyczyny załogi ORLEN-u na VSR zbiegną się z 20-leciem startów tej ekipy na rajdowych OS-ach.
Po raz pierwszy na VSR pojawią się też atrakcje w powietrzu. Wśród podniebnych gwiazd nie zabraknie Wojtka Bógdała
– Mistrza Świata w Motoparalotniarstwie, Grupy Żelazny i Artura Kielaka.

INFORMACJE NA TEMAT DOSTAW
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W dniach 24-25.08.2019 dostawy będą możliwe maksymalnie do godziny 9:00 oraz po godzinie 19:00. Do godziny 9:00
wszystkie auta muszą opuścić teren imprezy pod groźbą mandatu i odholowania.
Wjazd na teren imprezy będzie odbywał się wyłącznie z wjazdówką organizatora.
Wjazdówki będą wydawane przez organizatora w pkt. akredytacyjnym zlokalizowanym na załączonej mapce przy ul.
Waszyngtona.
Mapki terenu w załączeniu.
Aby otrzymać wjazdówkę należy do dnia 21.08.2019 do godz. 18:00 przesłać na adres mailowy: akredytacje@myplace.com.pl
następujące dane i informacje:
1. Informację dla koordynatora akredytacji czego dotyczy mail/prośba, np. w sprawie wjazdówki na teren Skweru
Kościuszki w dniach 24/25 sierpnia 2019 lub w sprawie dostawy/zatowarowania lokalu/dojazdu na posesję na teren
imprezy w dniach 24/25 sierpnia 2019
2. Imienia i nazwiska dostawców lub nazwa ﬁrmy/restauracji/punktu,
3. Nr rejestracyjnego pojazdu,
4. Datę i czas wjazdu/wyjazdu dostawcy
Wjazdówki będą możliwe do odbioru tylko w punkcie akredytacyjnym w dniach 21.08.2019-23.08.2019 w godzinach
9.00-21.00
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem, który odpowie na wszystkie pytania:
Biuro obsługi: tel 531 888 901, e-mail: akredytacje@myplace.com.pl

Zmiany w organizacji ruch związane z organizacją imprezy Verva Street Racing 2019
w nocy z 22/23.08 – od godz. 24.00 zostanie wprowadzony zakaz ruchu na ul. Skwer Kościuszki od ul. Świętojańskiej, zakaz zatrzymywania oraz postoju będzie
obowiązywał na całej długość Skweru Kościuszki aż do parkingu przy Akwarium, pod groźbą mandatu i odholowania.
Wjazd będzie możliwy od ul. Waszyngtona dla podmiotów prowadzących działalność w rejonach wyłączonych z ruchu, za okazaniem właściwej przepustki.
Przepustki będzie można odebrać w pkt. akredytacyjnym zlokalizowanym przy ul. Waszyngtona.
W dniach 24 oraz 25.08 wjazd na Skwer Kościuszki dla osób posiadających przepustki będzie możliwy od ul. Waszyngtona w godz. do 9.00 oraz po godz. 19.00.

AKREDYTACJE
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Zmiany w organizacji ruch związane z organizacją imprezy Verva Street Racing 2019
W nocy z 22/23.08 – od godz. 24.00 Ruch dla mieszkańców wspólnoty w obszarze ul. Skwer Kościuszki oraz Zygmuntowska będzie zorganizowany przez ul.
Zygmuntowską przy Hotelu Mercure – żółte strzałki
w dniach 23.08 do dnia 26.08.2019 godz. 8.00 – będzie obowiązywał zakaz parkowania na ul. Skwer Kościuszki
w dniach 24.08 oraz 25.08 wjazd będzie możliwy do godz. 9.00 oraz po godz. 19.00
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Zmiany w organizacji ruch związane z organizacją imprezy Verva Street Racing 2019
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w nocy z 22/23.08 – od godz. 24.00 zostanie wprowadzony zakaz ruchu na ul. Żeromskiego oraz Skwer Kościuszki. Ruch dla mieszkańców wspólnoty w obszarze ul.
Skwer Kościuszki , ul. Pułaskiego, ul. Żeromskiego będzie możliwy za okazaniem odpowiedniej przepustki
w dniach 23.08 do dnia 26.08 godz. 8.00 – będzie obowiązywał zakaz parkowania na ul. Żeromskiego oraz Skwer Kościuszki
w dniach 24.08 oraz 25.08 wjazd będzie możliwy do godz. 9.00 oraz po godz. 19.00

Zmiany w organizacji ruch związane z organizacją imprezy Verva Street Racing 2019
23.08– od godz. 23.00 zostanie wprowadzony zakaz ruchu na krzyżówce ul. Skwer Kościuszki z ul. Świętojańskiej oraz 10 lutego,
Co więcej, zostanie wprowadzony zakaz wjazdu od ul. Armii Krajowej z wyłączeniem przepustek.
Taka organizacja ruchu będzie utrzymana do dnia 26.08 do godz. 8.00

23.08– od godz. 23.00 – z rchu zostanie wyłączone skrzyżowanie ul. Skwer Kościuszki – ul. Świętojańska – 10 luty
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Zmiany w organizacji ruch związane z organizacją imprezy Verva Street Racing 2019
W dniach 24 oraz 25.08 wjazd na ul. Armii Krajowej będzie wyłączony z ruchu w godz. 06.00 – 22.00 ( w dniu 24.08 ) oraz 06.00 do 20.00 ( w dniu 25.08),
wjazd będzie możliwy dla posiadaczy odpowiednich wjazdówek oraz na dojazd do hotelu Mercure.
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Kontakt w sprawie utrudnień w ruchu – Biuro Obsługi tel. 531 888 901
mail : akredytacje@myplace.com.pl
Odebranie przepustek będzie możliwe w pkt. Akredytacyjnym zlokalizowanym przy ul.
Waszyngtona w dniach 21-23.08.2019 w godzinach 9:00 do 21:00.
Serdecznie przepraszamy za nieudogodnienia, licząc że impreza przypadnie Państwu do
gustu, a emocje wywołane licznymi pokazami zrekompensują przejściowe utrudnienia w
codziennych obowiązkach.
Z wyrazami szacunku,
Organizator VERVA Street Racing 2019
Agencja MyPlace

