
Sylwester na Stadionie Śląskim - co warto wiedzieć
wtorek, 31 grudnia 2019 09:56

Zanim wybierzemy się na Sylwestrową moc przebojów, warto poznać kilka szczegółów,
które z pewnością ułatwią dotarcie, dobrą zabawę i szczęśliwy powrót do domu ze
Stadionu Śląskiego. Przygotowaliśmy krótki niezbędnik, który porusza najważniejsze
sprawy organizacyjne.

  

1. Wejście na Stadion
  Udział w Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim jest bezpłatny, nie jest
wymagane posiadanie biletu ani wejściówki. Otwarcie bram zaplanowano na godzinę 18.30.
Część artystyczna ma się zacząć o 20 i potrwa do 1.30. Wejście dla publiczności odbywać się
będzie bramami nr 1, 4 oraz 7. Osoby wybierające się na imprezę sylwestrową na Stadionie
Śląskim, powinny mieć na uwadze możliwe utrudnienia drogowe i korki.

  

2. Transport publiczny
  Na stadion dotrzesz bez problemu, korzystając z licznych środków publicznego transportu
zbiorowego, a najlepiej tramwajem. W ramach transportu metropolitalnego, funkcjonować
będzie kilkadziesiąt linii autobusowych oraz tramwajowych. Rozkłady wszystkich linii można
sprawdzić na stronie: rj. metropoliaztm. pl. 31 grudnia od godziny 17, organizator imprezy, przy
współpracy ze Związkiem Transportu Metropolitalnego, zapewni zwiększenie oferty komunikacji
publicznej zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu sylwestrowej zabawy. W komunikacji
tramwajowej: linie nr 6, 11, 19 zwiększą pojemności taboru oraz uruchomione zostaną
dodatkowe kursy przed imprezą oraz po jej zakończeniu, linia nr 0 – nastąpi 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.

  

3. Parkingi
  31 grudnia Park Śląski udostępni miejsca parkingowe, które zlokalizowane będą w 3 strefach
parkingowych oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na Parkingu P1. Bilet
parkingowy można zakupić w przedsprzedaży internetowej na stronie: www.ticketmaster.pl do
31 grudnia w następujących cenach: Strefa Parkingowa P8 – 20,00 zł, Strefa Parkingowa P10 –
20,00 zł, Strefa Parkingowa P12 – 20,00 zł. Po zakupie biletu parkingowego, bilet należy
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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 – 30,00 zł, Strefa Parkingowa P10 –
30,00 zł, Strefa Parkingowa P12 – 30,00 zł.  W dniu imprezy wjazd na parkingi będzie możliwy
w godzinach od 17 do 23.30. Ilość miejsc parkingowych na terenie parku w dniu imprezy jest
ograniczona, dlatego w przypadku ich braku, wjazdy zostaną zamknięte. Ze względu na
ograniczoną ilość miejsc, zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską.

  

4. Utrudnienia w ruchu
  W ciągu ul. Parkowej, na odcinku 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
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i skrzyżowaniem z ul. Gałeczki.
Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie też ul. Chorzowska (w Katowicach) na odcinku
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Parkową/ al. Wojska Polskiego i pierwszą przewiązką
(połączenia jezdni ulicy Chorzowskiej) za przejściem podziemnym. Zamknięty dla ruchu
pojazdów zostanie również łącznik pomiędzy al. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia (w
Katowicach) oraz al. Wojska Polskiego. Przywrócenie docelowej organizacji ruchu planowane
jest w dniu 1 stycznia ok godz. 2.00.

  

5. Ważne dla rodziców i opiekunów
  Zagubione na terenie imprezy dzieci, będą prowadzone do punktu informacyjnego, gdzie
zostanie podjęta próba kontaktu z ich opiekunami. Dlatego też ważne jest, aby każde dziecko
miało naklejkę bezpieczeństwa. Te będą dostępne przy trzech głównych wejściach na teren
imprezy: przy bramie numer 1 od ulicy Chorzowskiej (Katowice), przy bramie numer 4 od ulicy
Chorzowskiej (Katowice), przy bramie numer 7 od al. Harcerskiej (Chorzów).    Na naklejce
należy wpisać imię dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego. Pokój
matki z dzieckiem z przewijalnią dla niemowlaków dostępny będzie przy sektorze 25D.
Kluczami do pomieszczenia dysponować będzie patrol ratowniczy, poruszający się pieszo po
terenie imprezy. Niestrzeżony parking dla wózków dziecięcych będzie zlokalizowany pomiędzy
bramami 4 i 5, na terenie wewnątrz stadionu. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, wstęp
na płytę stadionu i obszar sektorów oraz womitoriów z wózkami dziecięcymi i innymi
przedmiotami mogącymi utrudnić ewakuację, nie jest możliwy.

  

6. Czego nie bierzemy na Stadion
  Podczas imprezy, zakup napojów oraz jedzenia będzie możliwy w kioskach gastronomicznych
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i food truck’ach. Płatność realizowana będzie przy użyciu kart płatniczych oraz gotówki. Na
Stadion Śląski nie można wnieść broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych oraz pirotechnicznych, rac, petard, materiałów łatwopalnych i żrących, napojów
alkoholowych, plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek, w tym butelek i
puszek z napojami, środków odurzających oraz substancji psychotropowych, parasoli, balonów,
wskaźników laserowych, urządzeń emitujących dźwięk oraz innych elementów, mogących
zakłócić produkcję telewizyjną imprezy. Nie wprowadzimy również rowerów, skuterów oraz
motocykli, a także psów i innych zwierząt. Pełna lista przedmiotów zakazanych znajduję się w
regulaminie imprezy.

  

Źródło: parkslaski.pl
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