
 

 

NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA 

 

1. Lokalizacja  

Arena Gliwice 

ul. Akademicka 50, Gliwice 

 

2. Harmonogram  

17 września 2022 

18:30 Otwarcie bram 

20:00 Rozpoczęcie wydarzenia  

23:30 Planowana godzina zakończenia wydarzenia  

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.   

 

3. Sprzedaż biletów 

Sprzedaż biletów jest prowadzona online na Eventim.pl. Jeśli w dniu wydarzenia bilety będą nadal dostępne w 

sprzedaży, będzie można je kupić stacjonarnie w kasie w wejściu B. Tam też od godziny 18:00 będzie 

funkcjonował Punkt Obsługi Klienta.   

 

 

https://www.eventim.pl/artist/highleague/


 

4. Wejścia do obiektu 

Wejście A – trybuny 

Wejście B – trybuny  

Wejście C – płyta, Platinium  

Wejście D – trybuny  

Wejście Premium – VIP (loża)  

Wejście Mała Arena – media  

 

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.   

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

Parking sugerowany dla osób z niepełnosprawnościami: P1 oraz P4.  

Wejście sugerowane dla osób z niepełnosprawnościami: wejście A.  

 

6. Parkingi 

Bilety parkingowe są dostępne w przedsprzedaży online w cenie 40 zł. Przedsprzedaż trwa do wyprzedania 

miejsc, jednak nie dłużej niż do 23:59 16 września 2022.  

W dniu wydarzenia parkingi są płatne:  

 

samochód osobowy: 50 zł | bus: 90 zł | autokar: 100 zł  

 

Udostępnione parkingi: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11.  

 

https://www.eventim.pl/event/high-league-4-arena-gliwice-15587184/
https://goo.gl/maps/XfZxTVEHZRpJRqNr8
https://goo.gl/maps/hoh5KYykFHq
https://goo.gl/maps/gg49vKFXZX82
https://goo.gl/maps/4yyfLGRZQ9RA7tez6
https://goo.gl/maps/F9MSP7TNoM9F8Et76
https://goo.gl/maps/2aB7KUpfZbDAwaK97
https://goo.gl/maps/ySGoYwtjBoy23oF18
https://goo.gl/maps/SuCgTwcH1jEGr9bp8
https://goo.gl/maps/C3EFoTrs3T8yxd4MA


 

 

 

 

7. Sprzęt audio-wideo 

Na teren imprezy nie można wnosić profesjonalnego sprzętu fotograficznego. 

 

8. Bagaż 

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

 



 

9. Szatnie 

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

gotówką.  

 

10. F&B 

Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i picia na teren imprezy. W obiekcie funkcjonować będą punkty 

gastronomiczne na poziomie 1 oraz 3. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.  

 


