


ASYSTENT IMPREZOWICZA
SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW

31 GRUDNIA 2021 r. STADION ŚLĄSKI

CZY IMPREZA JEST DARMOWA?
Tak, udział w Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim jest bez-
płatny, nie jest wymagane posiadanie biletu ani wejściówki.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W IMPREZIE?
Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Organizator imprezy Masowej - Music 
Company otrzymał zgodę Prezydenta Miasta Chorzowa na organizację im-
prezy masowej pod nazwą Sylwestrowa Moc Przebojów 2021 na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie pod następującymi warunkami:

MIEJSCE IMPREZY MASOWEJ: Stadion Śląski w Chorzowie
TERMIN IMPREZY MASOWEJ: od godz. 18:30 dnia 31.12.2021 
do godz. 00:30 dnia 1.01.2022 r.

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB, KTÓRE MOGĄ WZIĄC UDZIAŁ W IMPREZIE: nie wię-
cej niż 40.000 osób, w tym nie więcej niż 250 osób niezaszczepionych. 

Mając na uwadze powyższe przedmiotowa impreza masowa - Sylwestro-
wa Moc Przebojów 2021 zostanie zorganizowana dla nie więcej niż 40.000 
uczestników, z czego zaledwie 250 widzów będą mogły stanowić osoby nie-
zaszczepione. 

W celu realizacji wymogów jakie na Organizatora nakłada Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. „w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” 
- nowelizacja z dnia  15 grudnia 2021 r., Organizator przyjmuje następujące 
zasady wstępu:

1. KAŻDA osoba wchodząca na teren imprezy masowej zostanie poproszona 
o dobrowolne okazanie dokumentu wskazanego w §26a w/w Rozporządze-
nia tj: 

• unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub 
• zaświadczenia o szczepieniu, lub
• zaświadczenia o wyniku testu, lub
• zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

2. Każda osoba, która odmówi dobrowolnego okazania w/w dokumentu 
będzie traktowana jako osoba niezaszczepiona, co w przypadku wpuszcze-
nia na teren imprezy 250 osób niezaszczepionych uniemożliwi jej wstęp na 
teren imprezy.

Organizator nie będzie dokonywał przetwarzania danych zdrowotnych 
uczestników imprezy.

HARMONOGRAM IMPREZY
18:30 – otwarcie wejść na teren imprezy masowej
19:30 – rozpoczęcie części artystycznej - koncerty
24:00 – 0:15 – powitanie Nowego Roku
00:30 – zakończenie części artystycznej

O KTÓREJ GODZINIE MOGĘ WEJŚĆ NA STADION?
Organizatorzy sugerują przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, 
przy czym bramy stadionu zostaną otwarte dla widzów już o godzinie 18:30. 
Wejście dla publiczności odbywać się będzie bramami nr 1 - 7. Osoby wy-
bierające się na imprezę sylwestrową na Stadionie Śląskim powinny mieć 
na uwadze możliwe utrudnienia drogowe / korki drogowe w aglomeracji 
śląskiej.

TRANSPORT PUBLICZNY
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków publicz-



nego transportu zbiorowego, najwygodniej tramwajem.

ZTM
W ramach transportu metropolitalnego funkcjonuje kilkadziesiąt linii auto-
busowych oraz tramwajowych. Rozkłady wszystkich linii można sprawdzić 
na stronie rj.metropoliaztm.pl

W dniu 31.12.2021 r. od godziny 17:00 Organizator przy współpracy z ZTM za-
pewni zwiększenie oferty komunikacji publicznej zarówno przed, w trakcie, 
jak i po zakończeniu imprezy.

Komunikacja tramwajowa:
linie nr 6, 11, 19 – zwiększenie pojemności taboru oraz uruchomienie dodatko-
wych kursów przed imprezą oraz po zakończeniu imprezy,
linia nr 0 – uruchomienie kursowania w relacji:
„„Katowice Plac Wolności” – „Chorzów Stadion Śląski” obsługując przystanki 
tramwajowe 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).

PARKINGI
Park Śląski udostępni odpłatnie miejsca parkingowe, które zlokalizowane 
będą zgodnie z mapą i opisem poniżej. Wjazd na parkingi będzie możliwy 
tylko od strony ul. Katowickiej – Wjazd „Karolinka”. Bilet parkingowy będzie 
można zakupić na miejscu w dniu imprezy w momencie wjazdu na teren 
Parku Śląskiego.

Cena biletu parkingowego wynosić będzie:
Strefa Parkingowa P8 – 25,00 zł

Park Śląski udostępni nieodpłatne miejsca parkingowe:
•  dostępne przy Legendii – Śląskim Wesołym Miasteczku, na parkingu P12,

•  dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na Parkingu P1 za okaza-
niem karty parkingowej.

Park Śląski udostępni również miejsca postojowe, które będą dostępne przy 
wjeździe do Parku Śląskiego od strony ul. Siemianowickiej, na parkingu P10.

Wjazd na parkingi będzie możliwy w godzinach 17:00 – 23:30.
Ilość miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego w dniu imprezy jest 
ograniczona, dlatego w przypadku braku miejsc parkingowych wjazdy do 
Parku Śląskiego zostaną zamknięte. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską.

INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Organizatorzy informują, że na terenie Stadionu Śląskiego będą przygoto-
wane wydzielone i oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych (po-
ruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewi-
domych) wraz z opiekunami.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach przewidzia-
no dedykowane miejsca na wyznaczonych sektorach (wejście bramą 4). 
W trosce o bezpieczeństwo uczestników wstęp na płytę stadionu osób po-
ruszających się na wózkach nie jest możliwy.

Dla osób niepełnosprawnych przygotowane zostały także bezpłatne miej-
sca parkingowe – obok Stadionu Śląskiego – wyznaczone na Parkingu P1.

Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, a o ich przydzieleniu decy-
duje kolejność zgłoszeń w dniu imprezy.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych będzie dostępne tylko 
i wyłącznie z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, której posiadacz 
znajduje się w pojeździe. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej musi 

http://rj.metropoliaztm.pl


Wjazd Główny
ul. Chorzowska

Płatny

Możliwość zaparkowania 
na miejscach wyznaczonych 
„kieszenie” wokół Stadionu Śl.

Parking 
Legendia
ul. Złota

Bezpłatny

ok 600 
miejsc parkingowych 

Miejsca postojowe
ul. Siemianowicka

Sylwestrowa Moc Przebojów 
Miejsca postojowe

bezpłatne

Miejsca postojowe
płatne

Stadion Śląski 31.12.2021r.

Organizacja Parkingów 

Bezpłatne

ul. Parkowa
Wjazd wyłączony z użytku 

(za wyjątkiem: 
klientów Restauracji, dowozu,

organizatorzy)

P1 50.29
GPS

18.96

P8 50.28
GPS

18.97

P12 50.27
GPS

18.99

P10 50.30
GPS

18.98



być wydana i użytkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Organizator nie gwarantuje dedykowanego miejsca podczas imprezy na 
Stadionie Śląskim oraz nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W związku z organizacją imprezy na Stadionie Śląskim w dniu 31.12.2021 r. 
wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:
· wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na Osiedle Tysiąclecia od ul. Cho-
rzowskiej

od godziny 18.00
· wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Parkowej, na od-
cinku od ronda w rejonie C.H. Carrefour do skrzyżowania z ul. Kościuszki

od godziny 23.30
· zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Katowicka na odcinku pomię-
dzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i skrzyżowaniem z ul. 
Gałeczki
· zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Chorzowska (w Katowicach) na 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i pierw-
szą przewiązką (połączenia jezdni ulicy Chorzowskiej) za przejściem pod-
ziemnym
· zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie łącznik pomiędzy al. Wojska  
Polskiego i ul. Tysiąclecia (w Katowicach)
· zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie al. Wojska Polskiego 

Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane jest w dniu 1.01.2022 r. 
ok godz. 2.00.

DZIECI 
Zagubione na terenie imprezy dzieci będą prowadzone do znajdującego się 

na terenie Stadionu Posterunku Policji, gdzie zostanie podjęta próba kontak-
tu z ich opiekunami. Dlatego też ważne jest, aby każde dziecko miało naklej-
kę bezpieczeństwa! Naklejki bezpieczeństwa dostępne będą przy każdym 
wejściu na teren imprezy. 

Na naklejce należy wpisać imię dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz nu-
mer telefonu kontaktowego. 

Pokój matki z dzieckiem z przewijalnią dla niemowlaków dostępny będzie 
przy sektorze 25D. Kluczami do pomieszczenia dysponować będzie patrol 
medyczny poruszający się pieszo po terenie imprezy.

Niestrzeżony parking dla wózków dziecięcych będzie zlokalizowany pomię-
dzy bramami 4 i 5 na terenie wewnątrz stadionu. W trosce o bezpieczeństwo 
uczestników wstęp na płytę stadionu oraz obszar sektorów i womitoriów 
z wózkami dziecięcymi i innymi przedmiotami mogącymi utrudnić ewaku-
ację nie jest możliwy.

CZY NA TEREN STADIONU BĘDZIE MOŻNA WNIEŚĆ JEDZENIE ORAZ NAPOJE?
Nie. Zakup napojów oraz jedzenia będzie możliwy w kioskach gastronomicz-
nych i food truck’ach. Płatność realizowana będzie przy użyciu kart płatni-
czych oraz gotówki.

CZEGO NIE MOGĘ WNIEŚĆ NA STADION?
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
• materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,  

rac, petard, sztucznych ogni;
• materiałów pożarowo niebezpiecznych i żrących;
• farb, spray’ów, barwników, aerozoli;
• napojów alkoholowych;
• plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek,  

w tym butelek i puszek z napojami;



• środków odurzających lub substancji psychotropowych;
• symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci;
• dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających;
• profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer wideo, statywów, 

selfie stick’ów, tabletów, laptopów, wszelkich urządzeń audio-video  
(z wyłączeniem telefonów komórkowych);

• toreb i plecaków większych od formatu A4, walizek;
• parasoli;
• balonów, wskaźników laserowych, urządzeń emitujących dźwięk  

oraz innych elementów mogących zakłócić produkcję telewizyjną 
Imprezy;

• rowerów, skuterów oraz motocykli;
• zwierząt. 

Pełna lista przedmiotów zakazanych znajduję się w regulaminie imprezy. 
 
INFORMACJE DODATKOWE

•  Organizator nie przewiduje depozytów;
•  Nie przewiduje się pokazów pirotechnicznych;
•  Informacje w informatorze ważne na dzień – 20.12.2021 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Asystencie w do-
wolnym momencie, tym samym wiążąca jest jedynie wersja dostępna on-line na 
stronie www.stadionslaski.pl. 

https://stadionslaski.pl/storage/2589/SYLWESTER-2021-regulamin-imprezy.pdf
http://www.stadionslaski.pl. 
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Legenda

- wózkownia

- toalety

- punkt Matki i dziecka

- przystanki tramwajowe

- teren imprezy

- płyta

- punkty gastronomiczne

- stoiska sprzedażowe

- miejsca dla niepełnosprawnych

- toaleta dla niepełnosprawnych
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1,5 M

PAMIĘTAJ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA!
DBAJ O ZDROWIE SWOJE I INNYCH!

DEZYNFEKCJA MASECZKA DYSTANS




