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Poligon4x4 znajduje się w Górze Kalwarii, w samym centrum Polski. Jest to profesjonalny Offroad Park 
składający się z trzech niezależnych części - największego Toru Prezentacyjno-Treningowego oraz Trasy 
Offroad i Toru Quadowego. Stworzony został dzięki dwunastoletniemu doświadczeniu oraz we współpracy 
z licencjonowanymi instruktorami. Zaprojektowany z myślą o testach i prezentacjach pojazdów, branży 
automotive i dealerach aut oraz szkoleniach. Poligon4x4 Offroad Park zlokalizowany jest w Górze Kalwarii, 

pod Warszawą zaraz przy węźle komunikacyjnym dróg 50 i 79. 



Tor ten jest idealnym 
rozwiązaniem do testów oraz 
prezentacji pojazdów, jak i 
poszczególnych systemów 
producentów i dealerów 
branży automotive. Składa się 
z placu manewrowego i 20 
modułów (o długości 50 do 
100m każdy), m.in: wykrzyży, 
basenów, trawersów, czy pod-
jazdów o wysokości ok. 15m.
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W ramach trasy przewidziane 
są trzy Strefy Freeride, które 
sprawiają, że 4km to minimal-
na odległość, którą możemy 
pokonać. Strefy różnią się 
od siebie poziomem trudnoś-
ci oraz nawierzchnią. Różno-
rodność trasy pozwala na 
przejazd zarówno SUVami, 
Crossoverami, jak i autami 
terenowymi.

Składa się z nitki szkoleniowej 
o długości 430m oraz dwóch 
nitek zaawansowanych o 
długościach 870 i 920m. Am-
plituda wzniesień wynosi 9m, 
a czas na pokonanie jednego 
okrążenia to 3-6 minut. Sam 
Tor Quadowy otoczony jest 
przez Trasę Techniczną, która 
pozwala na sprawne dotarcie 
do problemu na torze.



Infrastrukturę Zaplecze

Przestrzeń eventową 
i, bazę noclegową  
wraz z zapleczem kon-
ferencyjnym i caterin-
gowym.

Trzy niezależne, 
profesjonalne trasy 
i tory, parking oraz 
flotę aut terenowych i 
quadów.

Podczas współpracy z Poligon4x4 otrzymujesz:

Branding Bezpieczeństwo

Opiekę licenc-
jonowanych instruk-
torów i zaplecze med-
yczne oraz sanitarne 
na miejscu.

Własną przestrzeń 
brandingową oraz 
specjalnie wyznaczone 
strefy dla mediów i 
widzów.

RajdyIntegracje SportSzkolenia

Szkolenia offroadowe, 
quadowe, motocros-
sowe, jazdy nocą, jazdy 
po różnym terenie.

Biegi przełajowe, 
paintball, survival, 
ASG oraz sporty para-
militarne.

Wyprawy przełajowe, 
rajdy offroadowe, 
wyścigi, zawody mot-
orsportowe, zloty. 

Eventy firmowe, 
imprezy team buildin-
gowe, gry terenowe, 
pikniki.

Branża Eventowa
Zorganizuj niezapomniany event, integrację czy zawody na Poligon4x4 Offroad Park!



Jednym z głównych założeń Poligon4x4 
Offroad Park jest wprowadzenie 
nowych, wyższych standardów jakości 
oraz bezpieczeństwa na rynku obiektów 
offroadowych. Elementy te opracowy-
wane są przez licencjonowanych 
instruktorów, zawodowych kierowców 
oraz zespół specjalistów ds. jakości i 
rozwoju marek Emotivo Sp. z o.o.

Standardy jakości
i bezpieczeństwa



Zarezerwuj dzień na Poligon4x4 Offroad 
Park już dziś! Odpowiadamy na Twoje 
potrzeby - niezależnie od tego, czy planujesz 
prezentację / premierę pojazdu, integrację 
firmową, event motoryzacyjny czy konferencję. 

Rezerwując dzień w Offroad Park  dostajesz 
dostęp na wyłączność do jego pełnej 
infrastruktury - torów i tras, parkingu, 
przestrzeni eventowej, zaplecza sanitarnego 
oraz biurowego. Ponadto wynajem całego 
obiektu to również instruktor tylko dla Ciebie 
oraz dodatkowe przestrzenie brandingowe. 
Przy wynajmie całodniowym oferujemy 
preferencyjną cenę oraz elastyczne godziny.

Istnieje również możliwość wynajmu poszczególnego 

toru / trasy lub wynajmu na godziny.
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Poligon4x4 jest marką Emotivo - lidera branży czasu wolnego w Polsce. 
Emotivo od ponad dekady buduje ten niezwykle inspirujący rynek. Roz-
budza wśród naszych rodaków głód nowych przeżyć i emocji, za pomocą 
marek takich jak: Prezentmarzeń, Go-Racing czy exp-pro. Jest polską firmą 
o ponad dwunastoletnim doświadczeniu i siedmiu markach w swoim 
portfelu. Średnio co 2.5 minuty pomaga Polakom odkryć niezapomniane 
emocje i niezwykłe przeżycia. Wyzwanie, jakim jest wprowadzanie nowych 
i nietuzinkowych atrakcji po raz pierwszy w Polsce jest dla zespołu Emoti-
vo codziennością, ale i motywacją do dalszego działania. Przykładem 
takich atrakcji jest Funzeum czy Formula Drive - Poprowadź Bolid F1.



Zapraszamy
do współpracy
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