MALUMA
ERGO Arena Gdańsk/Sopot, 27/06/2019
NIEZBĘDNIK KONCERTOWY
Maluma wystąpi w ERGO Arenie 27.06.2019r (czwartek).

Harmonogram:
Otwarcie bram: 18:00
Start wydarzenia: 20:00
Koncert: 20:30
Kasy:
Kasy znajdują się przy wejściu głównym A1.
Depozyt:
Na salę nie wolno wnosić aparatów fotograficznych z wymienną optyką, kamer
video, toreb i plecaków większych niż A4.
Rozstawione zostaną 2 punkty depozytowe (przed wejściem głównym A1 oraz
w okolicy kładki z parkingu). Koszt za oddanie rzeczy do depozytu to 20 zł.
Restauracja i punkty gastronomiczne:
Na obiekcie funkcjonuje PUB & Restauracja Classic oraz Food Court przy wejściu
A1, a także gastronomiczne punkty mobilne na kondygnacji 5 i bar na kondygnacji
6 (dostęp tylko windą).
Palarnia:
Palarnie znajdują się przy wejściu A1 po lewej stronie, a także przy wejściach B3
oraz D3.
Palarnie są wygrodzonymi i jedynymi miejscami na ERGO Arenie,
w których można palić.
Napoje:
Na teren areny i/lub halę można wnieść tylko oryginalnie zapakowane butelki nie
większe niż 0,5 litra (tj. nieodkręcone i nienapoczęte). Napoje będzie można
również zakupić na terenie obiektu.

Strona 1 z 5

MALUMA
ERGO Arena Gdańsk/Sopot, 27/06/2019
Wejścia na arenę:
Wejście A1 dla płyty i Golden Circle (2 osobne kolejki).
Wejścia z poziomu 3 dla sektorów / trybun.
Wejście C3 dla lóż VIP.
Do odpowiednich wejść będą już w pewnej odległości od Areny kierować służby
porządkowe / informacyjne.
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Dojazd:
ERGO Arena usytuowana jest na granicy Gdańska i Sopotu przy Placu Dwóch Miast
1. Z łatwością można tu dojechać Szybką Koleją Miejską (SKM), tramwajem, jak
i autobusem (ZTM i ZKM).
SKM Szybka Kolej Miejska:
•

Przystanek Sopot Wyścigi (dojście ulicami Polną i Łokietka – 15 min)

•
Przystanek Gdańsk Żabianka (dojście ulicami Subisława i Rybacką – 10
minut
Tramwaj:
•

nr 2 – przystanek Gospody/Pomorska

•

nr 8 – przystanek Osiedle Wejhera

•

nr 6 – przystanek Osiedle Wejhera

•

nr 11 – przystanek Gospody/Pomorska

Autobus:
•

nr 185 – przystanek Polna (Sopot)

•

nr 227 – przystanek Pomorska (Gdańsk)

•

nr 148 – przystanek Gospody (Gdańsk)

•

nr N6 – przystanek Żabianka SKM (Gdańsk)

•

nr N12 – przystanek Gospody (Gdańsk)

•

nr N13 – przystanek Gospody (Gdańsk)

Trolejbus:
•

nr 31

Parking:
Z uwagi na duże zainteresowanie koncertem oraz oddalenie części parkingów od
ERGO Areny, sugerujemy wcześniejszy przyjazd celem bezproblemowego
zaparkowanie (wskazane 30-minutowe wyprzedzenie).
Wjazdy na parking znajdują się od strony Gdańska – Drogą Zieloną lub ulicą
Gospody, oraz od strony Sopotu – Drogą Zieloną lub ulicą Łokietka. Zakup biletu
możliwy jest poprzez strony: http://ergoarena.pl/ (do godz. 23:59 dn. 26.06) oraz
od służb parkingowych przy wjazdach na parkingi. Za parking na ulicy Pomorskiej,
ze względu na większe oddalenie od obiektu, nie jest pobierana opłata.
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Cennik:
•

samochód osobowy: 20 zł (przedsprzedaż 18zł)

•

samochód osobowy, parking ul. Łokietka: 10 zł,

•

autokar: 50 zł

Płatność za parking w dniu wydarzenia możliwa jest tylko gotówką.
Osoby niepełnosprawne uprawnione są do bezpłatnego korzystania z
parkingu ERGO ARENY. Wjazd od strony ulicy Łokietka na przeciwko
bramy wjazdowej do Hipodromu.
Do wjazdu i bezpłatnego korzystania upoważnia ważna legitymacja osoby
niepełnosprawnej oraz odpowiednio oznakowany samochód. Więcej informacji o
parkingach i opłatach parkingowych oraz o ewentualnych zmianach w organizacji
ruchu znajdziecie w opisach imprez.
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Osoby nieletnie:
Osoby, które w dniu koncertu nie ukończyły 16 roku życia, mogą wziąć udział w
Koncercie tylko pod opieką opiekuna prawnego, bądź opiekuna upoważnionego
przez opiekuna prawnego. Opiekun musi posiadać swój bilet, ponieważ każdy bilet
umożliwia wstęp na teren Koncertu tylko jednej osobie. Małoletni uczestnik
powinien mieć ze sobą legitymację lub dokument tożsamości.
Gotowe oświadczenie można pobrać tutaj: https://bit.ly/2L8YR8C
Regulamin:
Regulamin koncertu jest dostępny pod tym linkiem: https://bit.ly/2KDzvQA

Organizator: Old Music Group
Producent wykonawczy: PLX events (Fundacja Plateaux)
Kontakt do organizatora: info@plateaux.pl
strona www organizatora: http://plx.plateaux.pl/
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