ASYSTENT
IMPREZOWICZA
ROZTAŃCZONY ŚLĄSKI
2 MAJA 2019 r.
STADION ŚLĄSKI
CZY IMPREZA JEST DARMOWA?
Tak, udział w imprezie Roztańczony
Śląski na Stadionie Śląskim jest bezpłatny.
HARMONOGRAM IMPREZY
18.00 – otwarcie bram stadionu
19.30 – rozpoczęcie imprezy
20.00 – rozpoczęcie transmisji w Telewizji Polsat, Disco Polo Music i Polo TV
01.30 – zakończenie imprezy i zamknięcie
bram stadionu
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 18:00.
Wejście dla publiczności odbywać się
będzie bramami nr 1, 4 oraz 7. Osoby
wybierające
się
na
imprezę Roztańczony
Śląski powinny mieć
na uwadze możliwe
utrudnienia
drogowe / korki

drogowe w aglomeracji śląskiej.
PARKINGI
Park Śląski udostępnił miejsca parkingowe, które zlokalizowane będą w 3 strefach parkingowych oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
na parkingu P1, zgodnie z mapą i rozpiską poniżej. Bilet parkingowy można
zakupić w przedsprzedaży internetowej
na stronie www.ticketmaster.pl do dnia
2 maja 2019 roku do godziny 11:00
w następujących cenach:
Strefa Parkingowa P8 – 30,00 zł
Strefa Parkingowa P9 – 30,00 zł
Strefa Parkingowa P10 – 20,00 zł
Po zakupie biletu parkingowego, bilet
należy wydrukować i kierować się do
Strefy Parkingowej poprzez współrzędne
GPS podane na bilecie.
W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca
parkingowe
zostaną
wykupione
w przedsprzedaży internetowej będzie
możliwość zakupienia biletu parkingowego na miejscu w dniu imprezy
w momencie wjazdu na teren Parku
Śląskiego, jednak w sprzedaży bezpośredniej cena biletu parkingowego
wynosić będzie:
Strefa Parkingowa P8 – 40,00 zł
Strefa Parkingowa P9 – 40,00 zł
Strefa Parkingowa P10 – 30,00 zł
Możliwość wjazdu na parkingi w godzinach 12:00 – 24:00. Ilość miejsc parkin-

gowych na terenie Parku Śląskiego
w dniu imprezy jest ograniczona
i wynosi ok. 1300 miejsc, dlatego w przypadku braku miejsc parkingowych
wjazdy do Parku Śląskiego zostaną
zamknięte. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc zachęcamy do przyjazdu
komunikacją miejską.
Bilet parkingowy można nabyć tutaj:
www.ticketmaster.pl/event/11989
www.ticketmaster.pl/event/11989
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Organizatorzy informują, że na terenie
Stadionu Śląskiego będą przygotowane
wydzielone i oznakowane miejsca dla
osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewidomych)
wraz z opiekunami.
Dla osób niepełnosprawnych przygotowane zostały także bezpłatne miejsca
parkingowe – obok Stadionu Śląskiego –
na parkingu P1.
Bilety parkingowe na dedykowane miejsca dla osób niepełnosprawnych
będzie można zarezerwować i pobrać
w systemie rezerwacji miejsc parkingowych Parku Śląskiego na stronie:
www.ticketmaster.pl/event/11989. Bilety
parkingowe dla osób niepełnosprawnych można zarezerwować po wpisaniu
hasła: SLASKI. Po dokonaniu rezerwacji
bilet parkingowy należy wydrukować.

Liczba
wejściówek ograniczona
jest do 40, a o ich
wydaniu
decyduje
kolejność zgłoszeń.
W dniu imprezy wydrukowany bilet parkingowy
dla osób niepełnosprawnych będzie
ważny tylko i wyłącznie z kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.
Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej musi być wydana i użytkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Bilet parkingowy dla osoby niepełnosprawnej nie gwarantuje dedykowanego miejsca podczas imprezy na Stadionie Śląskim.
DZIECI
Zagubione na terenie imprezy dzieci
będą prowadzone do komisariatu policji, gdzie zostanie podjęta próba kontaktu z ich opiekunami.
Pokój matki z dzieckiem z przewijalnią
dla niemowlaków dostępny będzie
w punktach medycznych. Kluczami do
pomieszczenia dysponować
będzie
patrol
ratowniczy poruszający się pieszo po
terenie imprezy.

CZY NA TEREN STADIONU BĘDZIE
MOŻNA WNIEŚĆ JEDZENIE ORAZ NAPOJE?
Nie. Zakup napojów oraz jedzenia będzie
możliwy w kioskach gastronomicznych.
Płatność realizowana będzie przy użyciu
kart płatniczych oraz gotówki.
CZEGO NIE MOGĘ WNIEŚĆ NA STADION?
- broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych
- materiałów pożarowo niebezpiecznych
- napojów alkoholowych
- plastikowych, szklanych bądź metalowych pojemników oraz puszek
- środków odurzających oraz substancji
psychotropowych
- parasoli
- balonów oraz innych elementów mogących zakłócić produkcję telewizyjną
imprezy
- rowerów, skuterów oraz motocykli
- psów i innych zwierząt
Pełna lista przedmiotów zakazanych
znajduję się w regulaminie imprezy
dostępnym na stronie
www.stadionslaski.pl/roztanczony-slaski/
TRANSPORT PUBLICZNY
Na stadion dotrzesz bez problemu
korzystając z licznych środków publicznego transportu zbiorowego tj. tramwajów oraz autobusów. Zarząd Transportu

Metropolitalnego zapewni od ok. godziny 17:00 do ok. godziny 19:00 dnia
02.05.2019 r. (czwartek) oraz od ok. godziny 23:00 dnia 02.05.2019 r. do ok. godziny
2:00 dnia 03.05.2019 r. zwiększenie oferty
komunikacji publicznej:
Komunikacja tramwajowa:
linie nr 11, 19 – zwiększenie pojemności
taboru oraz uruchomienie dodatkowych kursów przed imprezą oraz po
zakończeniu imprezy,
linia nr 0 – uruchomienie kursowania
w relacji: „Katowice Plac Wolności” –
„Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia” z obsługą wszystkich przystanków
tramwajowych na trasie przejazdu, tj.:
„Katowice Dworzec PKP”, „Katowice
Rondo”, „Katowice Sokolska”, „Katowice
Stęślickiego”, „Katowice Dąb Huta Baildon”, „Katowice Dąb Silesia City Center”,
„Katowice Dąb Kościół”, „Park Śląski
Wesołe Miasteczko”, „Park Śląski Ogród
Zoologiczny” oraz „Park Śląski Wejście
Główne”,
Komunikacja autobusowa:
linie nr 820, 830, 840 – od godziny 17.00
uruchomienie obsługi przystanku autobusowego „Chorzów AKS” wraz z dodatkowymi kursami dla linii nr: 820, 830
i 840.
linie nr: 138 i 674 – uruchomienie dodatkowych kursów po zakończonej imprezie.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W związku z organizacją imprezy na Stadionie Śląskim w dniu
02.05.2019 r. wprowadzone zostaną tymczasowe
zmiany w organizacji ruchu:
- od godziny 15.00 wprowadzony
zostanie zakaz wjazdu i wyjazdu
z osiedla Tysiąclecia od ul. Chorzowskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie
dla pojazdów pogotowia ratunkowego,
policji i straży pożarnej. Autobusy i tramwaje będą kursować bez zmian
- wzdłuż ul. Chorzowskiej, na odcinku od
ul. Złotej do granicy z Chorzowem, zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy
zatrzymywania i postoju. Analogiczne
oznakowanie zostanie wprowadzone na
ul. Brackiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Chorzowskiej. Dodatkowo do
znaków zostanie dołączona tabliczka
T-24, tj. odholowanie pojazdu przed
służby miejskie w przypadku naruszenia
zakazu
- wprowadzony zostanie ruch
jednokierunkowy w ciągu
ul. Parkowej, na odcinku
od ronda w rejonie
C.H. Carrefour do
skrzyżowania z ul.
Kościuszki.

