
Koncert Kayah&Bregović 

Informacje Organizacyjne 
Ważne informacje organizacyjne:  
 

18:00 ‐ OTWARCIE BRAM 
20:00 ‐ KONCERT 
23:00 – ZAKOŃCZENIE IMPREZY MASOWEJ 
 
Osoby z biletami zapraszamy do korzystania z wejścia A oraz wejścia D od godziny 

18:00. 
 
UWAGA! Wyjście z imprezy równa się z utratą ważności biletu. 
 

 
 
PRZEDMIOTY ZABRONIONE:  

1. zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i 
selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów fotograficznych. 

2. zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac. 
3. zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających. 
4. zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia 

5. zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.  

 
MERCHANDISE: 
Przy wejściu A w znajdować się będzie oficjalny sklep, gdzie będziecie mogli zakupić 
oficjalne produkty. 
 
SZATNIE: 

Szatnie są dostępne tuż przy wejściach na Arenę. Za każdą rzecz pozostawioną w 
szatni pobierana jest opłata 5 zł.  
Za zgubienie numerka pobierana jest opłata 30zł 
 

Geografia sprzedaży

Ka
sa



GASTRONOMIA: 
Na terenie Areny Gliwice znajdują się punkty gastronomiczne, gdzie będzie można 
zakupić napoje chłodzące, ciepłe oraz przekąski. Dostępne będzie również piwo 3,5% 

nalewane w specjalnych kubkach kaucyjnych (kaucja 7zł). 

Płatność jest możliwa kartą i gotówką.  
Cenniki gastronomiczne znajdują się w punktach gastronomicznych. 
 
PALARNIE: 
Wszystkie palarnie znajdują się na zewnątrz obiektu. W Arenie obowiązuje całkowity 
zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.  
 

DEPOZYTY: 
Depozyt znajdują się przy wejściu D. Dostępny jest tylko z zewnątrz. Odbiór 
przedmiotów dostępny dopiero po wyjściu z Areny. W depozycie obowiązuje kontrola 
bezpieczeństwa wnoszonych rzeczy do depozytu. 
Regulamin znajduje się przy depozycie. 
 

PARKINGI:  
Parkingi są płatne i możliwy jest zakup biletu w przedsprzedaży poprzez 
www.ebilet.pl  lub na miejscu (płatność gotówką). Liczba miejsc ograniczona. 
 

06.04.2019 Osobowy: 25zł (30zł na miejscu gotówką) 
Bus: 50 zł 
Autobus: 100 zł 
Niepełnosprawni z naklejką: 0zł 

www.ebilet.pl 
 
  

 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: 
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć́ w Imprezie wraz z 
opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów.  
Przy wejściu A znajduje się podjazd, którym mogą dostać się drogę pożarową i 

potem do środka wejściem A lub D.  

 
KASA: 
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu D i będzie czynna w godzinach 17:00 – 
21:00. 
 
LEKI I ZAPLECZE MEDYCZNE: 

Na terenie imprezy znajdować się będzie punkt medyczny oraz piesze patrole 
ratowników medycznych. 


