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 Atrakcje dla całej rodziny podczas VERVA Street Racing 

 

Unikalne pojedynki MOTO Pokoleń, prawie 300 pojazdów w strefie Pit Party, strefa 

rodzinna z symulatorami i dmuchańcami oraz miasteczko ruchu drogowego – to 

wszystko czeka na uczestników ósmej edycji VERVA Street Racing. Tegoroczna edycja 

wydarzenia odbędzie się już 14 października w Płocku na stadionie Wisły. 

VERVA Street Racing to nie tylko wyścigi najlepszych kierowców, pokazy motocyklowych 

akrobatów i prawie 300 unikalnych pojazdów na Pit Party. Także początkujący fani 

motoryzacji znajdą coś dla siebie – w strefie symulatorów będzie można spróbować 

wirtualnej jazdy samochodem i motocyklem, doświadczyć kontrolowanego dachowania lub 

sprawdzić, jak działają alkogogle. W strefie straży pożarnej zainteresowani zobaczą 

najnowsze wozy bojowe, a także wezmą udział w pokazach ratownictwa i gaszenia pożarów. 

Wiele atrakcji będzie czekać również na najmłodszych uczestników, dla których 

przygotowano między innymi strefę dmuchańców i eurobungee. W specjalnie zbudowanym 

miasteczku ruchu drogowego zasiądą za kierownicą małych samochodów i sprawdzą swoje 

umiejętności na mini ulicach ze znakami drogowymi. Strefa rodzinna to animacje dla 

przedszkolaków i gry rodzinne, wspólne kreatywne malowanie karoserii samochodów oraz 

układanki z klocków. 

Kibice lekkoatletyki będą mieli z kolei możliwość spotkania z medalistami i olimpijczykami z 

Grupy Sportowej ORLEN: Piotrem Małachowskim, Marcinem Lewandowskim i Marią 

Andrejczyk. 

Ze względu na podwyższony poziom hałasu towarzyszący tego typu imprezom 

motoryzacyjnym organizatorzy rekomendują zabranie zatyczek do uszu lub specjalnych 
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słuchawek dla najmłodszych uczestników. Ponadto, z myślą o rodzinach z dziećmi na terenie 

imprezy będzie znajdować się strefa, w której będzie można nakarmić lub przewinąć 

podopiecznych. Obok strefy rodzinnej przygotowana będzie część gastronomiczna, gdzie 

będzie można skorzystać z szerokiej oferty food trucków. Nie zabraknie również strefy Stop 

Cafe, z ogólnodostępną częścią wypoczynkową. 

 

VERVA Street Racing MOTO Pokolenia już 14 października 2017 r. na stadionie Wisły w 

Płocku. Start: godzina 13:00. Wstęp wolny! 

 
 
Więcej informacji na: 

Vervastreetracing.pl/ 

Facebook.com/vervastreetracing 

Instagram.com/vervastreetracing/  
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VERVA Street Racing 

VERVA Street Racing to cykliczne widowisko i festiwal motoryzacyjny, odbywające się od 

2010 roku. 

Podczas wszystkich dotychczasowych edycji impreza zgromadziła ponad 2000 sportowych i 

wyczynowych pojazdów oraz ponad 500 tysięcy widzów. VERVA Street Racing jest 

unikalnym wydarzeniem, które przyciąga nie tylko fanów sportów motorowych. Trzy 

pierwsze edycje odbyły się na torze ulicznym, zbudowanym wokół warszawskiego Placu 

Teatralnego w Warszawie, natomiast w 2013 roku impreza została przeniesiona na PGE 

Stadion Narodowy i jego błonia, gdzie zadebiutowała w formie spektakli motoryzacyjnych. 

Gośćmi VERVA Street Racing byli m.in. Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond, 

Mika Häkkinen, Stéphane Peterhansel, Jean-Éric Vergne, Cyril Despres, Marc Coma, Hélder 

Rodrigues, Ben Collins, Marcus Grönholm, Carlos Sainz czy znany pasjonat motoryzacji, 

lider zespołu Jamiroquai, Jay Kay. W 2017 roku wydarzenie pod hasłem MOTO Pokolenia 

odwiedzi Płock, gdzie podczas pikniku motoryzacyjnego w rodzinnej atmosferze będzie 

można nie tylko podziwiać legendy motoryzacji, najnowsze samochody, spektakularne 

wyścigi, pokazy kaskaderskie, lecz także posłuchać największych gwiazd polskiej i światowej 

muzyki. Głównym sponsorem projektu jest PKN ORLEN. 
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