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

2. Harmonogram
22 i 23 kwietnia 2022
Anjunabeats (22.04.2022)
19:30 Otwarcie bram
20:00 Rozpoczęcie imprezy
Dreamstate (23.04.2022)
18:30 Otwarcie bram
19:00 Rozpoczęcie imprezy
UWAGA! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

3. Sprzedaż biletów
Sprzedaż biletów odbywa się online oraz w dniu wydarzenia w kasie biletowej obiektu, która zlokalizowana
będzie w wejściu D. Kasa będzie czynna od 15:00.

4. Wejścia do obiektu
Wejście A
Wejście VIP – wejście Premium

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. Parkingi
Bilet parkingowy można kupić w przedsprzedaży online. Przedsprzedaż kończy się o 23:59 dnia
poprzedzającego każdą z imprez.
W dniu wydarzenia parkingi są płatne:

samochód osobowy: 40 zł | bus: 50 zł | autokar: 100 zł
Udostępnione parkingi: P1, P2, P3, P4, P6 (mapa poniżej).

7. Depozyt
Depozyt płatny zlokalizowany obok wejścia B.

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

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

10. Szatnie

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

11. F&B
Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i picia na teren imprezy. W obiekcie funkcjonować będą cztery food
trucki (klapsznity, burgery, frytki, kuchnia meksykańska) oraz punkty gastronomiczne oferujące:
•

hot dogi

•

zapiekanki

•

frytki

•

chipsy

•

słodycze

•

piwo

•

napoje zimne

•

kawę i herbatę

Zachęcamy do płatności bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM.

12. Strefa dla palących
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i artykułów tytoniowych. Palenie papierosów
będzie możliwe w specjalnie wydzielonych i oznakowanych strefach wewnątrz obiektu.

