
Olsztyn Green Festival / 8-18 sierpnia 2021/ 
 OGRANICZENIA DLA PLAŻOWICZÓW 
 
Organizatorzy Olsztyn Green Festival jak co roku dokładają wszelkich starań, aby 
zminimalizować okres wyłączenia plaż Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel" 
Olsztynie w trakcie przygotowywania i demontażu festiwalu, zachowując 
jednocześnie wszelkie środki ostrożności w trosce o plażowiczów. 
Festiwal odbędzie się w dniach: 13-14-15 sierpnia 2021 (piątek, sobota i niedziela).  
W związku z organizacją festiwalu przedstawimy Państwu planowane ograniczenia  
w dostępie do plaż; 
 
Start prac przygotowawczych do festiwalu rozpoczyna się w niedzielę, 8 sierpnia 2021r. 
Demontaż kończy się z dniem 18 sierpnia 2021r. 
 
Całkowite zamknięcie terenu pod budowę infrastruktury festiwalu nastąpi w środę 11 
sierpnia 2021 o godz. 21, co oznacza, że w czwartek 12 sierpnia nie będzie już 
możliwości wejścia na teren Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel" w Olsztynie 
dla plażowiczów.  
Dotyczy to zarówno terenu i plaż przy Kapitanacie i przy boiskach, jak również całego 
parkingu przy Kapitanacie, zgodnie z rysunkiem: 
 

 
 
WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU WODNEGO W OKRESIE 8-18 SIERPNIA 2021: 
Wypożyczalnia w Kapitanacie – czynna wg. dotychczasowych godzin otwarcia przez 
cały czas trwania festiwalu, z tym że w dniach 12-15 sierpnia dojście do 
wypożyczalnia pomostami od strony jeziora; 
Wypożyczalnia vis a vis Restauracji Plankton – czynna wg. dotychczasowych godzin 
otwarcia do 11 sierpnia i od 16 sierpnia, zamknięta w dniach 12-15 sierpnia; 
 



PLAŻE: 
 
Na wstępie informujemy, że plaża NR 3 przy Hotelu Omega  
funkcjonuje bez ograniczeń przez cały czas; 
 
W dniach 8-9-10-11-16-17-18 sierpnia 2021 (niedziela do środa) należy się spodziewać 
częściowego zamknięcia plaż: NR 1 przy Kapitanacie i NR 2 przy boiskach (fragmenty 
przeznaczone pod budowę/demontaż scen muzycznych) zgodnie z poniższymi 
rysunkami: 

 

 
Od dnia 9 do 18 sierpnia zamknięciu ulegnie także budynek toalet przy plaży 
boiskach vis a vis plaży NR 2. 
 
Na pozostałym terenie Organizator zastrzega sobie prowadzenie czynności 
przygotowujących festiwal; 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość! 
Przygotowanie tak dużej imprezy jest niezwykle trudne i czasochłonne. 
Dziękujemy i zapraszamy na Olsztyn Green Festival! 
Ekipa OGF 
 
Bieżące informacje na temat wydarzenia można znaleźć na 
https://www.facebook.com/olsztyngreenfest i olsztyngreenfestival.com 


