
Freestyle Heroes 11.09.2021, Arena Główna, Arena Gliwice  

ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice  

       

1. Sprzedaż biletów – eventim.pl 

 

2. Kasa biletowa- W dniu wydarzenia – tak, kasa biletowa przy wejściu B czynna od 

godziny 16.00 

 

3. Osoby z niepełnosprawnościami 

Arena Gliwice jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Wszystkie miejsca dostępne dla odwiedzających są dostosowane do potrzeb osób o 

ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Sugerowane wejście dla osób z niepełnosprawnościami – WEJŚCIE A  

 

4. Punkt informacyjny 

Nie 

 

5. Wejścia do obiektu 

WEJŚCIE A 

WEJŚCIE B 

WEJŚCIE D – TYLKO PIT PARTY 

 

6. Harmonogram 

 

Planowana godzina otwarcia bram i rozpoczęcia imprezy: 

PIT PARTY – otwarcie bram, 16.30; początek imprezy 17.00 

FREESTYLE HEROES – otwarcie bram 17.00; początek imprezy 19.00 

Planowana godzina zakończenia imprezy 21.00 

 

7. Szatnia + depozyt 

 

Szatnia płatna 5 zł (nieobowiązkowa) 



Płatność kartą lub gotówką 

Depozyt 30 zł (przy wejściu B) 

  

      

8. Parkingi 

Parkingi płatne  

Na miejscu 

Samochody osobowe: 20 zł | busy: 50 zł | autokary: 100 zł 

Parking dla osób z niepełnosprawnościami jest bezpłatny na podstawie karty 

parkingowej. Parkingi sugerowane dla osób niepełnosprawnych P2  

 

Udostępnione parkingi: P 1,2,5,6 

P1 https://goo.gl/maps/EPGgaB3Ybtv TYLKO PRZEDSPRZEDAŻ 

P2 https://goo.gl/maps/hoh5KYykFHq TYLKO PRZEDSPRZEDAŻ 

P5 https://goo.gl/maps/QNwKuDJ7yCcNuPbt5 

P6 https://goo.gl/maps/uewRBZ6LiT2FJTKC9 

 

 

Parkingi alternatywne 

• ul. Kaszubska  

• ul. Konarskiego 22a  

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/EPGgaB3Ybtv
https://goo.gl/maps/hoh5KYykFHq
https://goo.gl/maps/QNwKuDJ7yCcNuPbt5
https://goo.gl/maps/uewRBZ6LiT2FJTKC9


 

 

9. Jedzenie i napoje 

Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i picia na teren imprezy 

W obiekcie funkcjonować będą punkty gastronomiczne na otoku Areny Głównej 

Zachęcamy do płatności bezgotówkowych. 

 

10. Sprzęt audio-wideo  

Na teren imprezy nie można wnosić profesjonalnego sprzętu fotograficznego. 

 

11. Strefa dla palących 

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i artykułów tytoniowych. 

Palenie papierosów możliwe będzie w specjalnie wydzielonych i oznakowanych 

strefach znajdujących się na zewnątrz obiektu. 

 

12. Zabezpieczenie przeciwcovidowe  



maseczki ochronne można zakupić w depozycie przy wejściu B; w całym obiekcie 

rozstawione będą środki do dezynfekcji; obowiązuje zachowanie dystansu; w Arenie 

obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

 

13. Organizator 

Organizatorem wydarzenia jest Fun Attack 

 

 

 


