Live Nation zaprasza na koncert Guns N’ Roses na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Wejście Early Entrance: 16:00
Wejście: 16:30
Tyler Bryant & The Shakedown: 18:00
VOLBEAT: 18:50
Guns N’ Roses: 20:00
* Uwaga ! Wszystkie godziny są przybliżone i mogą ulec zmianie.
O której godzinie mogę wejść na teren imprezy?
Proszę przybyć na teren imprezy wcześniej. Wejście Early Entrance od godziny 16:00,
wejście od 16:30. W związku z koncertem mogą pojawić się utrudnienia drogowe/korki.
UWAGA! Torby większe niż format A4 są zabronione.
Którą bramą mogę wejść na stadion?
Prosimy kierować się do bramy wskazanej na mapie obok:
W przypadku jakichkolwiek problemów ze skanowaniem biletu należy zgłosić się do
punktu obsługi klienta znajdującego się przy każdej bramie.
Osoby niepełnosprawne
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zapraszamy do bramy nr 5.
Najbliższy parking: strefa P9.
Jak dotrę na stadion?
Na stadion łatwo dotrzesz korzystając ze zbiorowego transportu publicznego. Szczegóły
str. 2.
Samochód
Na terenie Parku Śląskiego dostępne będą PŁATNE miejsca parkingowe.
BEZPŁATNE miejsca parkingowe dostępne będą przy budynku NOSPR, przy Cmentarzu
Komunalnym i Silesia City Center. Szczegóły str. 3
Bilety
Bilety sprzedawane są za pośrednictwem podmiotów upoważnionych przez Live Nation
sp. z o.o. (ticketmaster.pl i ebilet.pl). Zgubione, utracone lub skradzione bilety nie będą
wydawane ponownie. Zachowaj bilet do końca imprezy.
Czy bilety będą sprzedawane w dniu koncertu?
Jeśli będą dostępne, bilety będzie można kupić w dniu koncertu w kasie (pomiędzy bramą
nr 3 i 4) Kasy czynne:
Niedziela 8.07 w godz. 12:00-20:00
Poniedziałek 9.07 w godz. 10:00-22:30

Jakie dokumenty zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna,
studencka).Osoby poniżej 16 roku życia MUSZĄ mieć oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego
POBIERZ DRUK

Wjazd samochodów na osiedle Tysiąclecia będzie możliwy wyłącznie od strony Drogowej Trasy
Średnicowej. Na odcinku od ul. Złotej do granicy z Chorzowem i na ul. Brackiej od Drogowej Trasy
Średnicowej do ul. Chorzowskiej zostaną wprowadzone zakazy zatrzymywania się i postoju.
W przypadku naruszenia zakazu pojazd zostanie odholowany przez służby miejskie.

Przedmioty NIEDOZWOLONE
• torby większe od formatu A4
• broń, przedmioty pirotechniczne, race, petardy, spray, farba
• parasolki o ostrym zakończeniu, kaski
• napoje w puszkach, butelkach szklanych, plastikowych powyżej 0,5l.
• alkohol, narkotyki
• wuwuzele, trąbki
• materiały o treściach rasistowskich, ulotki, materiały reklamowe
• transparenty i flagi o wymiarach większych niż 1,5 x 2m, kije, drzewce ostro zakończone
• wskaźniki laserowe
• buty o metalowych zakończeniach, łańcuchy, ozdoby z kolcami oraz inne przedmioty mogące stanowić
zagrożenie
• aparaty fotograficzne z wymienną optyką, kamery, laptopy, Ipady, tablety, selfie sticky
Na terenie Stadionu Śląskiego dostępne będą depozyty płatne 50 zł.

Bezpieczeństwo
Na teren imprezy można wejść tylko raz, a każdy uczestnik musi okazać ważny bilet. Personel pilnujący
kontroluje uczestników i ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy dostępne
na: www.livenation.pl/TicketTerms oraz przy wejściu na teren imprezy. Wszelkie podejrzane
zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom lub
Policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub zakończeniu imprezy należy spokojnie
udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać polecenia stewardów.

Przedmioty dozwolone
• lornetki
• butelki plastikowe 0,5l. z odkręconym korkiem
• telefony komórkowe
• aparaty kompaktowe
Czy na teren imprezy mogę wnieść aparat fotograficzny czy kamerę video?
Na teren imprezy NIE WOLNO wnosić aparatów fotograficznych z wymienną optyką, kamer, laptopów,
Ipadów, tabletów, selfie sticków
Dzieci
Organizator udostępni specjalne opaski dla dzieci z możliwością wpisania danych kontaktowych. W sytuacji
zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem.
Osoby niepełnoletnie
Każda osoba poniżej 16 roku życia musi przebywać na terenie imprezy pod opieką osoby pełnoletniej lub
mieć podpisane przez opiekuna prawnego specjalne oświadczenie POBIERZ DRUK
Ograniczenia w ruchu drogowym
9 lipca od 6.00 do 20.00 nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu w osiedle Tysiąclecia w Katowicach
z ul. Chorzowskiej w ul. Ułańską, ul. Bolesława Chrobrego, ul. księcia Henryka Brodatego, ul. Tysiąclecia.

Komunikaty informacyjne
Więcej informacji dostępnych na: https://www.facebook.com/LiveNationPL/
Transport miejski
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP wprowadza następujące zmiany w kursowaniu linii
tramwajowych i autobusowych umożliwiających dojazd i powrót w rejon Stadionu Śląskiego w zakresie:
Komunikacja tramwajowa:
▪
Uruchomienie linii nr 0, która kursować będzie na trasie „Katowice Plac Wolności” – „Chorzów
Stadion Śląski” (pętla zachodnia, przystanek zlokalizowany w rejonie wejścia głównego),
obsługując przystanki zlokalizowane w centrum Katowic, oraz wzdłuż ul. Chorzowskiej (parkingi w
centrum Katowic m.in. rejon NOSPR, przy Centrum Handlowym Silesia City Center, przy Śląskim
Wesołym Miasteczku LEGENDIA),
▪
dla linii tramwajowych nr 6, 11 i 19 wprowadzenie dodatkowych kursów oraz zwiększenie
pojemności taboru,
▪
na pętlę przy Stadionie Śląskim podstawionych zostanie 15 dodatkowych składów tramwajowych,
które w kierunku Katowic odjadą po zakończonym koncercie.
Komunikacja autobusowa:
▪
dla linii autobusowych nr: 820, 830 i 840 w od godziny 16:00 w dniu 9.07.2018 r. do godziny 1:00
dniu 10.07.2018 r. obowiązywać będzie dodatkowa obsługa przystanku Chorzów AKS wraz
uruchomieniem dodatkowych kursów,
▪
dla linii autobusowych 808, 811 wprowadzone zostanie uruchomienie dodatkowych kursów
umożliwiając dojazd oraz powrót po zakończonym koncercie do Sosnowca i Dąbrowy Górniczej
(odjazdy z centrum Katowic, przystanek Katowice Piotra Skargi stanowisko nr 2).
▪
dla linii autobusowych nr: 7, 7N, 23, 109, 673, 674 wprowadzona zostanie trasa objazdowa, tj.
autobusy tych linii po obsłudze przystanku „Dąb Kościół” (tymczasowe stanowisko, usytuowane
ok. 80 m wcześniej niż stała lokalizacja tego przystanku) skierowane zostaną ulicami: Bracką, DTŚ,
Jana Pawła II, Piastów, do włączenia się na przystanku „Osiedle Tysiąclecia ZOO”.

REGULAMIN DOSTĘPNY NA: https://www.livenation.pl/TicketTerms

Parkingi
Parkingi na terenie Parku Śląskiego będą odpłatne i niestrzeżone. Wszystkie miejsca dostępne będą w cenie 40 PLN każde.
Miejsca kupisz na: https://www.ticketmaster.pl/event/7345?brand=pl_livenation&camefrom=cfc_cob_livenation

Na dane miejsce parkingowe należy kierować się
po współrzędnych GPS – podane przy każdej
ze stref. Wjazd na parking możliwy będzie 09 lipca
2018 roku od godziny 08:00 do 22:00
Strefa Parkingowa P8 (50.283253, 18.975074)
Wjazd od ul. Chorzowskiej w Katowicach - 548
miejsc parkingowych
Strefa Parkingowa P9 (50.290334, 18.968959)
Wjazd od ul. Parkowej w Chorzowie - 304 miejsca
parkingowe
Strefa Parkingowa P10 (50.300544, 18.980898)
Wjazd od ul. Siemianowickiej w Chorzowie - 473
miejsca parkingowe
Strefa Parkingowa P11 (50.294995, 19.004015)
Wjazd od ul. Bytkowskiej w Siemianowicach
Śląskich - 165 miejsc parkingowych
Strefa Parkingowa P12 (50.277224, 18.999860)
Wjazd od ul. Złotej w Katowicach - 70 miejsc
parkingowych
Strefa Parkingowa P13 (50.274289, 18.995225)
Wjazd od ul. Złotej w Katowicach - 600 miejsc
parkingowych
Regulamin parkingu dostępny na:
http://parkslaski.pl/aktualnosci/3593-koncertowyniezbednik-komunikacja-i-parkingi-podczaskoncertu-guns-n-roses.html
BEZPŁATNE MIEJSCA PARKINGOWE dostępne będą
przy Cmentarzu Komunalnym
(ul. Murckowska), przy Strefie Kultury przy
NOSPRze (ul. Olimpijska) oraz Silesia City Center
(ul. Chorzowska)

