Dzień otwarty Kraków Street Park
2019-11-02
Ta wiadomość z pewnością ucieszy amatorów jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach,
longboardach i rowerach BMX. Kraków Street Park, czyli Zimowe Centrum Sportów Miejskich rozpoczyna
kolejny sezon działalności na parkingu podziemnym TAURON Areny Kraków. Sezon inauguruje dzień
otwarty, w niedzielę, 3 listopada, w godz. 16.00-22.00 w Street Parku. Wstęp na to wydarzenie jest
bezpłatny.

– Wpadajcie ze znajomymi, całymi rodzinami i z kim tylko chcecie, najważniejsze abyście zabrali
ze sobą sprzęt, kaski i ochraniacze oraz bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii – zachęca
Łukasz Gawąd, założyciel Fundacji Kultury Deskorolki.
Bramy Kraków Street Parku zostaną otwarte w niedzielę, 3 listopada o godz. 16.00. Po krótkiej
części oficjalnej obiekt zostanie oddany do dyspozycji gości. Oprawę muzyczną podczas
wydarzenia zapewni Victor Bahovka.
W dniu wydarzenia w Kraków Street Parku odbędą się zawody, które będą miały formę luźnych
jam’ów. Pierwsze odbędą się zawody dla osób jeżdżących na hulajnogach i BMX następnie
odbędzie się jam rolkowy, a na sam koniec jam deskorolkowy. W każdej z poszczególnych
dyscyplin będzie możliwość wygrania karnetu wstępu do Kraków Street Park na cały miesiąc.
Zmagania będą dla każdego, zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych pasjonatów
sportów miejskich.
Szczegółowy plan zawodów oraz więcej informacji dostępne na stronie: streetpark.pl, oraz na
profilu facebook.com
Centrum Sportów Miejskich – Kraków Street Park to projekt skierowany do osób, które chcą
zacząć swoją przygodę lub rozwijać swoje umiejętności w różnych dyscyplinach, m.in. jeździe na
rolkach, wrotkach, rowerach typu BMX, hulajnogach, longboardach oraz deskorolkach.
Kraków Street Park będzie działał na parkingu podziemnym TAURON Areny Kraków (na
poziomie 0), w terminie od 3 listopada (w tym dniu wstęp jest wolny) do 12 lutego 2020 roku (z
wyjątkiem dni, w których w obiekcie odbywać się będą imprezy; szczegółowy harmonogram jest
dostępny na stronie tauronarenakrakow.pl).
Z obiektu będzie można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00 oraz w soboty
i niedziele w godz. 11.00-22.00. Wejście na parking znajduje się po północnej stronie areny –
przy drodze dojazdowej do Małej Hali.

Przestrzeń Street Parku będzie podzielona na kilka stref:
najdłuższą w Polsce kryta pętlę rolkową (długość to: 273m);
strefę dla początkujących;
strefę przystosowaną do freestyle slalomu;
mobilny skatepark.
Warunkiem korzystania z oferty, która jest skierowana dla osób w każdym wieku, będzie

zakupienie biletu oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Street Parku,
dostępnego na stronie www.streetpark.pl oraz w TAURON Arenie Kraków. Osoby niepełnoletnie
mogą korzystać z obiektu pod nadzorem opiekunów prawnych lub samodzielnie, pod
warunkiem dostarczenia pisemnej zgody swoich opiekunów prawnych.
Planowane są także bezpłatne warsztaty z nauki jazdy na deskorolce, rolkach, bmx i hulajnodze.
Obowiązywać będą na nie wcześniejsze zapisy, które się rozpoczną 4 listopada, od godz. 10:00.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie tauronarenakrakow.pl.
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