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KOMUNIKAT DLA MEDIÓW 

Wrocław, 19.03.2014 

Hipponalia 2014 – będzie się działo! 

Koncert, pokaz mody, gwiazdy i najlepsi polscy zawodnicy! Organizatorzy tegorocznych Hipponaliów 

przygotowali ogrom atrakcji dla miłośników koni. Wielka Gala Jeździecka odbędzie się już 5 kwietnia 

na Stadionie Wrocław. Jest to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce!  

 

Hipponalia to cykliczna impreza konna, której celem jest promocja i integracja środowiska jeździeckiego. Na 

tegorocznej, czwartej już edycji gali, spotkają się zawodnicy, trenerzy, sponsorzy oraz  wszyscy, których łączy 

wspólna pasja jeździectwa.  

 

Wielką Galę poprowadzi Marcin Prokop, gospodarz wielu programów 

TVN oraz Karolina Ferenstein-Kraśko, miłośniczka koni. Obecność 

na Hipponaliach potwierdził również znany wrocławskich aktor Wojtek 

Dąbrowski. Ambasadorami tegorocznej gali zostali laureaci wielu 

prestiżowych zawodów  - Grzegorz Kubiak, Szczepan Mazur i Bartłomiej 

Kwiatek. Będzie okazja by spotkać się z nimi na Stadionie Wrocław! 

 

Po raz pierwszy imprezie towarzyszy plebiscyt. Nominacje ogłoszono w 

czterech kategoriach: trener, zawodnik, luzak oraz mecenas sportu 

jeździeckiego. Głosy można oddawać do 31 marca za pomocą 

formularza na stronie hipponalia.pl. Na gali odbędzie się uroczyste 

wręczenie nagród! 

 

Uczestnicy tegorocznych Hipponaliów będą mieli okazję pobawić się 

przy muzyce zespołu Ustronsky i  wokalistki Karoliny Kidoń nazywaną 

,,polską Adele”. Piosenkarka jest finalistką programu ,,Bitwa na głosy”, gdzie zaprezentowała swój talent 

w drużynie Haliny Mlynkowej. Kolejną atrakcją będzie pokaz mody jeździeckiej, który co roku cieszy się bardzo 

dużym powodzeniem wśród uczestników wydarzenia. Wszyscy, którzy pojawią się na wrocławskim stadionie 

będą mogli wziąć również udział w loterii i wygrać nagrody ufundowane przez sponsorów.  
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Kwietniowa gala jeździecka to idealna okazja do nawiązania kontaktów i współpracy z przedsiębiorcami z branży 

konnej, którzy zaprezentują swoje oferty podczas targów na Stadionie Wrocław. Na specjalnie przygotowanych 

stoiskach wystawowych pojawi się wiele premierowych produktów oraz zachęcających promocji.  

 

Bilety na Hipponalia można zakupić wyłącznie poprzez stronę internetową hipponalia.pl. Warto pośpieszyć się z 

zakupem ponieważ liczba miejsc jest ograniczona! 

 

*** 
Hipponalia to cyklicznie odbywająca się Wielka Gala Jeździecka, mająca na celu wspieranie i promowanie jeździectwa w 

Polsce. Jest to największe tego typu wydarzenie w kraju, na którym spotykają się najlepsi zawodnicy, trenerzy, sponsorzy 

oraz cała rzesza miłośników jeździectwa. 

 

Tegoroczna, 4. edycja Hipponaliów odbędzie się na Stadionie Wrocław 5 kwietnia. Imprezie towarzyszy Plebiscyt na 

najlepszego jeźdźca, trenera, luzaka i mecenasa jeździectwa 2013 roku. Ponad to organizatorzy przygotowali wiele atrakcji 

dla uczestników gali, m.in. loterię, pokaz mody oraz koncert zespołu Ustronsky i Karoliny Kidoń, znanej z programu „Bitwa 

na głosy”. 

 

Organizatorem Hipponaliów jest JT Power. 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Katarzyna Szydłowska-Biskup 

Katarzyna.szydlowska@fabrykaidei.pl 

Tel. 692 903 355 
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