NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA
1. Lokalizacja Arena
Gliwice ul. Akademicka 50,
Gliwice

2. Harmonogram
14 listopada 2021
17:00 Otwarcie bram
18:00 Początek imprezy
15 minut przerwy ok. 20:00
21:30 Planowana godzina zakończenia imprezy
UWAGA! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

3. Sprzedaż biletów
Sprzedaż biletów odbywa się online i w kasie biletowej obiektu, która zlokalizowana będzie w wejściu B. W
dniu wydarzenia kasa będzie otwarta od 16:00.

4. Wejścia do obiektu
Wejścia A i B

B
A

5. 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
Parking dla osób z niepełnosprawnościami jest bezpłatny na podstawie karty parkingowej.

6. Zasady bezpieczeństwa
W obiekcie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i nakaz zasłaniania ust i nosa. Na terenie Areny
rozstawione są środki do dezynfekcji.

7. Parkingi
Bilet parkingowy można kupić w przedsprzedaży online.
W dniu wydarzenia parkingi są płatne:
samochód osobowy: 20 zł | bus: 50 zł | autokar: 100 zł
Uwaga! Płatność za parking należy uregulować w obiekcie w informacji głównej (w wejściu A) i w punktach
sprzedaży. Przyjmujemy płatność kartą i gotówką.
Udostępnione parkingi: P1, P2, P3, P5, P6.

8. Depozyt
Depozyt płatny 30 zł zlokalizowany obok wejścia B.

9. Sprzęt audio-wideo
Na teren imprezy nie można wnosić profesjonalnego sprzętu fotograficznego.

10. Bagaż
Na teren imprezy nie można wnosić bagażu większego od rozmiaru A4.

11. Szatnie
Szatnie na terenie obiektu płatne 5 zł. Szatnie nie są obowiązkowe. Płatności można dokonać kartą lub
gotówką.

12. F&B
W obiekcie funkcjonować będą punkty gastronomiczne. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.

13. Strefa dla palących
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i artykułów tytoniowych. Palenie papierosów
będzie możliwe w specjalnie wydzielonych i oznakowanych strefach znajdujących się wewnątrz obiektu.
Palarnie w wejściu A i B (w przerwie) i w wejściu D (przed spektaklem).

