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Sponsor tytularny cyklu
River Triathlon

Niezmiernie cieszy nas fakt, że będziemy mogli się z Wami spotkać 
podczas wydarzenia 'Samsung River Triathlon Series', którego jesteśmy 
tytularnym sponsorem.

Spółka Samsung ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, dlatego 
dziękujemy, że zaufaliście nam i mamy nadzieję, że wspólnie z Wami - 
uczestnikami jak również Organizatorami uda nam się stworzyć świetne 
miejsce do bezpiecznej, zdrowej i sportowej rywalizacji. Jesteśmy 
przekonani, że wszystkie konkurencje będą sporym wyzwaniem,
a satysfakcja będzie niezależna od wyniku, bo już sam start jest powodem 
do dumy.

Wierzymy w to, że dzięki Wam przeżyjemy niezapomniane zawody,
a swoim uczestnictwem i pasją do sportu zachęcicie także inne osoby
do aktywności fizycznej.

Życzymy udanych startów!

#WARTOspróbować



18:00 – 19:00

10:00

Otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania
pakietów startowych (w namiocie przy strefie mety)

7:30 – 9:30
Wprowadzanie rowerów do strefy zmian zawodników
dystansu 1/8 IM i 1/4 IM

13:00 – 15:00
Wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian dystansu
1/8 IM i 1/4IM w tym sztafet

13:30
Dekoracja zwycięzców OPEN, kategorii wiekowych
oraz sztafet dystansu 1/8 IM i 1/4IM

14:30
Dekoracja zwycięzców Klasyfikacji
GENERALNEJ cyklu oraz kategorii wiekowych

START dystansu 1/4 IM + sztafety

10:45 START dystansu 1/8 IM + sztafety

9:30
Zakończenie wydawania pakietów
(na dystansie 1/8 IM i 1/4IM)

Sobota (27 sierpnia 2022)

7:30
Otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania
pakietów startowych (w namiocie przy strefie mety)

Niedziela (28 sierpnia 2022)

Harmonogram zawodów
Uniejów, 28.08.2022

www.rivertriathlon.pl



Zapraszamy do Uniejowa
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Bijące z głębokości ponad dwóch kilometrów źródło geotermalnej solanki, kompleks 
termalno-basenowy, szlaki konne, kajakowe i rowerowe, podgrzewane boiska, zabiegi 
wellness & spa,  noclegi w XIV-wiecznym zamku czy czterogwiazdkowym hotelu  – to tylko 
kilka z propozycji czekających na turystów, którzy nie uznają kompromisu. Uniejów, jedyne
w Polsce Uzdrowisko Termalne, położony w samym centrum Polski, staje się kurortem dla 
aktywnych i wymagających.

Moc uniejowskiej solanki
O sukcesie Uzdrowiska Termalnego Uniejów zadecydowało szczęście i przypadek.  Kiedy
na terenie Uniejowa poszukiwano ropy naftowej wykonano odwierty, z których popłynęło 
„uniejowskie złoto” -   gorąca lecznicza solanka. Dzisiaj, dzięki dofinansowaniu z funduszy 
unijnych, Uniejów może poszczycić się jedną z najnowocześniejszych baz uzdrowiskowych 
opartych o lecznicze właściwości wody termalnej. Walory termiczne i chemiczne wody 
pozwalają na zastosowanie jej w leczeniu schorzeń układów: ruchu, mięśniowego, 
oddechowego, nerwowego, pokarmowego, chorób skóry oraz w celach relaksacyjnych
i rehabilitacyjnych. Woda wykorzystywana jest do kąpieli w basenach i wannach i baliach. 
Może być również stosowana wspomagająco do kuracji pitnych. 
Dzięki swojemu naturalnemu bogactwu Uniejów w 2012 r. otrzymał status uzdrowiska. 

Bogactwo atrakcji
Największą atrakcję uzdrowiska stanowi kompleks termalno-basenowy TERMY UNIEJÓW.
W kompleksie regeneracji sił witalnych i aktywnemu wypoczynkowi służą: baseny solankowe, 
basen pływacki i lodowy, różnorodność saun, komora śnieżna, tężnia solankowa, a także wiele 
atrakcji wodnych, takich jak: dysze masujące, jacuzzi, dzika rzeka. Nie brakuje brodzików, 
zjeżdżalni i „wodnych placów zabaw” dla dzieci. W kompleksie znajduje się również strefa 
restauracyjna oraz klub taneczny i kręgielnia.

Miłośnikom sielskiego klimatu polecamy Zagrodę Młynarską – kompleks muzealno – 
noclegowy, w którym zgromadzono pięć zabytkowych obiektów. Dzięki stworzonej tam 
atmosferze można poczuć się jak w XIX w. wsi. Atrakcją są potrawy kuchni regionalnej,  
serwowane w karczmie, możliwość upieczenia chleba, przejazdy bryczką oraz nocleg 
zabytkowym wiatraku  lub dworku. 

Śladami historii
Uniejów to miasto z wielowiekową tradycją. W XIII w. Uniejów otrzymał prawa miejskie i jako 
siedziba arcybiskupów był do XVII w.  miejscem zjazdów duchowieństwa oraz synodów 
diecezjalnych. O dawnej świetności Uniejowa świadczy XIV w. Zamek Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich wraz z otaczającym go parkiem przyzamkowym.  Śladami historii miasta w jego 
prawobrzeżnej części są: gotycka kolegiata z połowy XIV w., neobarokowa dzwonnica
z początku XX w., dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny centrum miasta,
XIX w. dworek szlachecki oraz cerkiewka.

Na sportowo
W uzdrowisku Uniejów swoje miejsce odnajdą również miłośnicy aktywnego wypoczynku.
Na rzece Warcie wytyczony został szlak kajakowy. Przez gminę Uniejów przebiegają również 
szlaki: rowerowe, pieszo-rowerowe oraz fragment Łódzkiego Szlaku Konnego. Zwolennikom 
Nordic Walking polecamy ścieżki wzdłuż malowniczych brzegów Warty oraz ścieżki 
dydaktyczne po parku zamkowym.  

Wszystkich, którzy zechcą odwiedzić Uniejów lub szczegółowo zapoznać się
z atrakcjami oferowanymi przez uzdrowisko zachęcamy do odwiedzenia stron 
internetowych www.uniejow.pl oraz www.termyuniejow.pl
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TRASY
PŁYWACKIE

Brak możliwości rozgrzewki zawodników w wodzie
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ZAPISZ SIĘ NA ZAWODY!
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WRONKI
Zakończone

KONIN
Zakończone

KOŁO
Zakończone

GORZÓW WLKP.
Zakończone

MIĘDZYCHÓD
Zakończone

UNIEJÓW
28.08.2022



Sponsorzy strategiczni

Partner główny

Sponsor tytularny



Patronat Honorowy

Miasta partnerskie

Sponsor cyklu pływackiego



Sponsorzy cyklu

Partner techniczny

Partner motoryzacyjny

Partner energetyczny



Partner
medyczny

Partnerzy lokalni

Partnerzy medialni
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