
 
 
  

TIMING KONCERTU  
 
16:30 Early Entrance 
17:00 Otwarcie bram 
19:00 MO BEATZ 
19:50 BIG SEAN 
21:00 RIHANNA 
 
* Uwaga ! Wszystkie godziny są przybliżone i mogą ulec zmianie.  
 
KASA | PUNKT ODBIORU BILETÓW I ZAPROSZEŃ  
 
à 5 sierpnia 2016 w godz. 9.00 – 22.00 à BRAMA 2    

 
WEJŚCIA 
 
àBRAMA 2 à WSZYSTKIE BILETY  
 
à BRAMA 11 à WSZYSTKIE BILETY  
 
à BRAMA 3 à Wejście dla osób posiadających bilety do GA1 /PŁYTA, GA 2/ PŁYTA  
 
à BRAMA 4 à Wyłącznie dla posiadaczy biletów Golden Circle   
 
àBRAMA 5 à Wyłącznie dla posiadaczy Pakietów VIP oraz skybox 
 
àBRAMA 1 à WJAZD VIP ( z ważną wjazdówką ), skybox, osoby niepełnosprawne   
 
 



 
 
 
 
              
                         

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
 
Wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 
 àBRAMA NR 1   
 

PARKING 
 
Informujemy, że w dniu koncertu RIHANNA istnieje możliwość zaparkowania auta na parkingu na błoniach PGE 
Narodowego.  

Bilety dostępne w przedsprzedaży internetowej ( KLIKNIJ TUTAJ ) 

Parking będzie czynny w godzinach 07:00-24:00. Wjazd możliwy od strony ulic Targowej, Zamoyskiego i Sokolej. 

Ceny biletów: 
 
motocykl – 15 zł  
samochód osobowy – 25 zł  
bus – 50 zł  
autokar – 100 zł 
 

*Uwaga ! Liczba miejsc ograniczona. 
 

 



 ZAKAZ WNOSZENIA / PRZEDMIOTY ZABRONIONE
 
- broń, przedmioty pirotechniczne, race, petardy, spray, farba 
- parasolki z ostrym zakończeniem, kaski 
- napoje w puszkach, butelkach szklanych, butelkach plastikowych pow. 0.5l, 
- alkohol, narkotyki 
- materiały o treściach rasistowskich, ulotki, materiały reklamowe 
- wuwuzele i trąbki 
- 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 stick, plecaki  
 
UWAGA! 
Na terenie koncertu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb, plecaków, walizek i innych 
przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych - prosimy zatem o ich niezabieranie. 
Pełna informacja dostępna w “Regulaminie uczestnictwa w koncercie” na 
www.LiveNation.pl 
 

 PRZEDMIOTY DOZWOLONE
- lornetki – każda wielkość, 
- butelki plastikowe 0.5l z odkręconym korkiem  
- wszystkie rodzaje telefonów 
- aparaty kompaktowe 
 
Na terenie stadionu dostępne będą także depozyty, w których można pozostawić rzeczy niedozwolone podczas 
koncertu (koszt 50 zł )  
 

 REGULAMIN IMPREZY
Dostępny na www.livenation.pl oraz przy wejściach na terenie imprezy   
 

  WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TELEFONU  
+ 48 022 646 06 49 lub info@livenation.pl 
 
. 
 

Pozdrawiamy i życzymy niezapomnianych wrażeń !   

  
 
 
 
 



  
 

TIMING   
4:30pm Early Entrance 
5:00pm Doors 
7:00pm MO BEATZ  
7:50pm BIG SEAN 
9:00pm RIHANNA  
* Note! All times are approximate and subject to change.  
BOX OFFICE |TICKET COLLECTION POINT:  
à 5th of August 2016 9.00am– 10.00pm à GATE 2    
ENTRANCE   
àGate 2 à ALL TICKETS  
 
à Gate 11à ALL TICKETS   
à Gate 3 à just for the GA1/General Admission 1; GA2/General Admission 2 ticket 
holders 
 
à Gate 4à Just for the GC Golden Circle ticket holders 
 
à Gate 5 à Just for the VIP package and skyboxes ticket holders 

àGate 1 à VIP access (with valid car ticket), skyboxes and wheelchair access 



    
DISABLED Wheelchair access through GATE 1 
 
PARKING 
 
On the 5th of August there is a possibility to park your car at the PGE car parking. 
 
Parking will be open from 7 am to 12pm. Access through Targowa, Zamoyskiego and Sokola streets. 
 
Tickets are available in the presale (CLICK HERE) 
 
Prices of the tickets: 
Motorcycle- 15 PLN 
Car- 25 PLN 
Bus- 50 
Coach- 100 PLN 
 
* Note! The number of car parking spaces is limited. 
 
PROHIBITED ITEMS  - Weapons, pyrotechnics, rockets, firecrackers, spray paint - Umbrellas with a sharp point, helmets - Drink cans, glass bottles, plastic bottles over 0.5l, - Alcohol, drugs - Racist materials, leaflets, advertising materials - Vuvuzelas and trumpets - Banners and flags of a size greater than 1 meter, sticks, sharp items - Laser pointers 



- Shoes with metal ends, chains, studded ornaments and other items that could pose a threat - Professional type cameras with detachable lens, laptops, iPads, tablets, selfie stick, backback   
 ATTENTION ! No bags, no rucksacks, no luggage and other potentially dangerous items 

allowed – please don’t bring them with you.  
Full information available in Terms & Conditions at Livenation.pl.  
ITEMS ALLOWED  - Any size of binoculars  - 0.5l plastic bottle with cap unscrewed - All types of phones - Compact Cameras  In case of having forbidden items there will be deposits available for your use (cost 50zl)  
TERMS & CONDITIONS  check-> www.livenation.pl  
  
MORE INFORMATION + 48 022 646 06 49 or info@livenation.pl     ENJOY THE SHOW!    

   


