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Szanowni Państwo, 

77. Tour de Pologne, który odbędzie się w terminie 5-9 sierpnia 2020, będzie rozgrywany w 

wyjątkowych warunkach. Pandemia koronawirusa zatrzymała na kilka miesięcy cały, nie tylko 

sportowy świat. W związku z tym nasz narodowy wyścig nie mógł odbyć się w planowanym lipcowym 

terminie i przenieśliśmy go na sierpień. Tym samym będzie on pierwszym etapowym wyścigiem UCI 

World Tour po wznowieniu sezonu. 

Organizacja największej, cyklicznie organizowanej imprezy sportowej w Polsce w tych szczególnych 

okolicznościach jest dla nas olbrzymim wyzwaniem. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie, a 

także w obliczu szeregu ograniczeń i wymogów związanych z pandemią zmieniliśmy niektóre zasady 

organizacji wyścigu. I tak, w tym roku wyścig odbędzie się bez publiczności, na startach i metach nie 

będzie miasteczka wyścigu z atrakcjami, nie będzie wreszcie kolumny reklamowej. 

Podążając za wytycznymi Międzynarodowej Unii Kolarskiej musimy w tym roku wyjątkowo zmienić 

zasady działania przedstawicieli mediów. W związku z tym nie organizujemy procesu 

akredytacyjnego, a możliwość obsługi wyścigu na trasie otrzymają tylko nieliczni pracownicy 

głównych patronów medialnych. Tę decyzję podjęliśmy z bólem serca, bo wiemy, że dla wielu z 

Państwa Tour de Pologne jest wydarzeniem, na które czeka się cały rok. Jednak w tym momencie 

względy bezpieczeństwa są najważniejsze. 

Jednocześnie, aby ułatwić Państwu relacjonowanie wyścigu na łamach swoich tytułów, rozbudujemy 

sekcję dla mediów na stronie internetowej www.tourdepologne.pl, gdzie znajdą są wszystkie 

materiały, z których będą mogli Państwo korzystać: logotypy, grafiki, mapy, trasy, animacje, 

utrudnienia w ruchu. A w trakcie wyścigu pojawią się tekstowe informacje prasowe, galerie zdjęć w 

wysokiej rozdzielczości, pliki audio do wykorzystania w radiu, a także materiały video . 

Mamy nadzieję, że to rozwiązanie pozwoli Państwu być także w tym wyjątkowym roku, jak najbliżej 

Tour de Pologne i mocno wierzymy w to, że za rok spotkamy się znów na trasie i z uśmiechem 

uściśniemy sobie dłonie. 

www.tourdepologne.pl

