
 

SUMMER ARENA 

PLENR: TSA 
 

NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA 

 

Gdzie i kiedy? 

 

Arena Gliwice 

ul. Akademicka 50, Gliwice 

PLAC GŁÓWNY (przed wejściem A) 

 

4 WRZEŚNIA 2021r. 

18:30 – Otwarcie bram 

20:00 – CHEMIA 

21:00 - TSA 

UWAGA: Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie 

 

W oczekiwaniu na otwarcie bram zapraszamy do naszej strefy chillu – 

wygodne leżaki, zimne napoje, pyszne jedzenie i wakacyjna atmosfera 

 

Sprzedaż biletów 

 



 

www.goingapp.pl 

www.eventim.pl 

 

KASY BILETOWE 

Bilety na koncert do nabycia przy wejściach na teren imprezy 

od godz. 18:30 

 

PUNKT INFORMACYJNY 

Punkt informacyjny zlokalizowany w Arenie w holu A 

 

 

Wejścia na teren imprezy 

Zorganizowane zostaną 2 wejścia do strefy koncertowej: 

• Przy ul. Akademickiej – naprzeciwko parku Chrobrego 

• Na parkingu P1 

http://www.ebilet.pl/
http://www.eventim.pl/


 

 

 

 

Toalety 

Dla uczestników koncertów udostępnione zostaną toalety mobilne na 

terenie imprezy oraz toalety wewnątrz Areny 

 

Zasady obowiązujące podczas koncertu w związku z 

pandemią COVID-19 

Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do wypełnienia oraz 

przekazania Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia 

Przed wejściem na teren imprezy każdy uczestnik powinien 

zdezynfekować ręce w przygotowanych punktach do dezynfekcji 



 

Na terenie imprezy obowiązuje nakaz noszenia maseczek 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować dystans społeczny 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do zajmowania wyznaczonych miejsc 

– udostępnione miejsca są oznaczone kolorem zielonym  

 

 

Depozyt 

Depozyt płatny 30zł zlokalizowany w holu A Areny Gliwice  

 

Sprzęt audio-wideo 

Na teren imprezy nie można wnosić profesjonalnego sprzętu fotograficznego 

 

Bagaż 

Na teren imprezy nie można wnosić bagażu większego od rozmiaru A4 

 

F&B 

Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i picia niezakupionego na terenie Areny 

na teren imprezy 

Na terenie Summer Areny funkcjonuje kilka stref gastronomicznych: 



 

• Namioty piwne w strefie koncertowej – można kupić piwo do 3,5% i 

napoje zimne 

• Strefa chillu Summer Areny – można kupić piwo TYSKIE i KOZEL i napoje 

zimne 

• Szamarena – kioski gastronomiczne zlokalizowane wewnątrz Areny – w 

holu A oferujące: 

Hot Dogi 

Zapiekanki 

Burgery 

Frytki 

Chipsy  

Słodycze 

Piwo  

Napoje zimne 

Kawa / herbata 

 

Wyjście ze strefy koncertowej do Szamareny i Strefy Chillu możliwe na 

podstawie opaski wydawanej na wejściu 

 



 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w Szamarenie i Strefie Chillu 

przed rozpoczęciem koncertu – przyjdź wcześniej i ciesz się latem w 

Summer Arenie 

 

Zapraszamy do pozostania z nami po koncercie – w Strefie Chillu na 

Małej Scenie czeka na Was After Party 

 

 

 

Parkingi 

Specjalnie dla Gości Summer Areny zapraszamy do skorzystania z 

bezpłatnych parkingów wokół Areny Gliwice 



 

 

Udostępnione parkingi 

P1, P2, P3, P4, P5, P6 

 

 

 

 

 

Drogi dojścia na teren imprezy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


