
 

 

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW KONCERTU DOSTĘNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9:30-17:00: 22 646 06 49 

Live Nation zaprasza na koncert Rammstein na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 

Wejście: 17:00 
DUO JATEKOK: 20:00 
Rammstein: 21:00 
* Uwaga! Wszystkie godziny są przybliżone i mogą ulec zmianie. 

O której godzinie mogę wejść na teren imprezy? 
Proszę przybyć na teren imprezy wcześniej. Wejście od 17:00. W związku z koncertem mogą 
pojawić się utrudnienia drogowe/korki. 
Uwaga! Torby większe niż format A4 oraz butelki z napojami niezależnie od wielkości oraz 
materiału z jakiego są wykonane są zabronione. 

Którą bramą mogę wejść na stadion? 

Prosimy kierować się do bramy wskazanej na mapie obok:  
W przypadku jakichkolwiek problemów ze skanowaniem biletu należy zgłosić się do punktu 
obsługi klienta znajdującego się przy każdej bramie. 

Osoby z niepełnosprawnościami 
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zapraszamy do bramy nr 5.  
Najbliższy parking: strefa P1. 

Jak dotrę na stadion? 
Na stadion łatwo dotrzesz korzystając ze zbiorowego transportu publicznego. Szczegóły  
str. 2. 

Samochód 
Na terenie Parku Śląskiego dostępne będą PŁATNE miejsca parkingowe. 

Bilety 
Bilety sprzedawane są za pośrednictwem podmiotów upoważnionych przez Live Nation  
sp. z o.o. (eventim.pl). Zgubione, utracone lub skradzione bilety nie będą wydawane 
ponownie. Zachowaj bilet do końca imprezy. 

Czy bilety będą sprzedawane w dniu koncertu? 
Jeśli będą dostępne, bilety będzie można kupić w dniu koncertu w kasie (pomiędzy bramą nr 3 
i 4) Kasy czynne: 
Środa 24.07 od godz. 10:00 
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Jakie dokumenty zabrać ze sobą? 
Bilet i ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja 
szkolna, studencka)  

Przedmioty NIEDOZWOLONE 
• torby większe od formatu A4 

• broń, przedmioty pirotechniczne, race, petardy, spray, farby 

• napoje w puszkach, butelkach niezależnie od pojemności i materiału z jakiego są wykonane 

• alkohol, narkotyki 

• wuwuzele, trąbki 

• materiały o treściach rasistowskich, ulotki, materiały reklamowe 

• 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 sticky 
Na terenie Stadionu Śląskiego dostępne będą depozyty płatne 50 zł 

Przedmioty dozwolone 

• lornetki 

• telefony komórkowe 

• aparaty kompaktowe 

Czy na teren imprezy mogę wnieść aparat fotograficzny czy kamerę video? 
Na teren imprezy NIE WOLNO wnosić aparatów fotograficznych z wymienną optyką, kamer, 
laptopów, ipadów, tabletów, sefie sticków 

Dzieci 
W Imprezie nie mogą brać udziału dzieci do lat 6 i nie będą wpuszczane nawet pod opieką 
osoby pełnoletniej. 
W sytuacji zgubionego dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym 
stewardem. 

Ograniczenia w ruchu drogowym 
24 lipca od 6.00 do 20.00 nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu w osiedle Tysiąclecia w 
Katowicach z ul. Chorzowskiej w ul. Ułańską, ul. Bolesława Chrobrego, ul. księcia Henryka 
Brodatego, ul. Tysiąclecia. 

 

Bezpieczeństwo 
Na teren imprezy można wejść tylko raz, a każdy uczestnik musi okazać waży bilet. Personel 
pilnujący kontroluje uczestników i ich bagaże. Lista przedmiotów zabronionych oraz 
regulamin imprezy dostępne TUTAJ, załącznik TUTAJ oraz przy wejściach na teren imprezy. 
Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy 
niezwłocznie zgłaszać stewardom lub Policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o 
ewakuacji lub zakończeniu imprezy należy spokojnie udać się w stronę najbliższego 
dostępnego wyjścia. Należy wykonywać polecenia stewardów. 

Komunikaty informacyjne 
Więcej informacji dostępnych na: https://www.facebook.com/LiveNationPL/ 

Transport miejski 

Związek Transportu Metropolitarnego ZTM Katowice wprowadza następujące zmiany w 
kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych umożliwiające dojazd i powrót w rejon 
Stadionu Śląskiego: 

- od ok. godziny 16:00 do ok. godziny 21:00 dnia 24.07.2019 r., 

- od ok. godziny 23:00 dnia 24.07.2019 r. do ok. godziny 00:30 dnia 25.07.2019 r. 

Komunikacja tramwajowa: 

▪ linie nr 6, 11, 19 – zwiększenie pojemności taboru oraz uruchomienie dodatkowych 
kursów przed imprezą oraz po zakończeniu imprezy, 

▪ linia nr 0 – uruchomienie linii na trasie: „Katowice Plac Wolności” – „Chorzów 
Stadion Śląski” (pętla zachodnia, przystanek zlokalizowany w rejonie wejścia 
głównego) obsługującej przystanki 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) z częstotliwością 
kursowania co 10 minut ze zwiększoną pojemnością taboru przed koncertem i z 
częstotliwością co 5 minut po imprezie, 

▪ uzupełnienie komunikacji tramwajowej zabezpieczające dojazd do: Chorzowa, 
Bytomia, Tarnowskich Gór, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic.  

Komunikacja autobusowa: 

▪ linie nr 820, 830, 840 – uruchomienie dodatkowej obsługi przystanku autobusowego 
„Chorzów AKS” wraz ze zwiększeniem częstotliwości kursowania. 

  

https://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/2018/GTC_LN_Ramm_PL.pdf
https://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/2019/Rammstein_GTC_POL_2019.pdf
https://www.facebook.com/LiveNationPL/
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Parkingi 
Parkingi na terenie Parku Śląskiego będą odpłatne i niestrzeżone. Zostaną udostępnione 
miejsca w czterech strefach parkingowych oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych na 
Parkingu P1. 
Cena biletów będzie zależna od strefy parkingowej: 
• Strefa Parkingowa P8 – 99,00 zł 

• Strefa Parkingowa P9 – 99,00 zł 

• Strefa Parkingowa P10 – 69,00 zł 

• Strefa Parkingowa P12 – 69,00 zł 
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są bezpłatne.  

Miejsca kupisz na stronie https://www.ticketmaster.pl/event/13203 od dnia 8 lipca 2019 
roku od godziny 12:00 do dnia 24 lipca 2019 roku godziny 10:00. 

W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca parkingowe zostaną wykupione w przedsprzedaży 
internetowej będzie można zakupić bilet na miejscu w dniu imprezy w momencie wjazdu na 
teren Parku Śląskiego. 
Ceny biletów w sprzedaży bezpośredniej w dniu koncertu: 
• Strefa Parkingowa P8 – 110,00 zł 

• Strefa Parkingowa P9 – 110,00 zł 

• Strefa Parkingowa P10 – 80,00 zł 

• Strefa Parkingowa P12 – 80,00 zł 

Możliwość wjazdu na parkingi w godzinach 11:00 – 21:00. 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. 

Parking dla osób z niepełnosprawnościami 
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są bezpłatne. Można je zarezerwować na 
stronie internetowej: https://www.ticketmaster.pl/event/13203 
Rezerwacja jest możliwa po wpisaniu hasła: SLASKI 
Ilość miejsc jest ograniczona 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, której posiadacz znajduje się w 
pojeździe. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej musi być wydana i użytkowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

Na dane miejsce parkingowe należy kierować się po współrzędnych GPS – podane przy każdej 
ze stref. 

Wyznaczyliśmy 4 strefy parkingowe oraz miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych: 

 
Strefa Parkingowa P8 (50.283253, 18.975074) 
Wjazd od ul. Chorzowskiej w Katowicach  
Strefa parkingowa wyłącznie dla samochodów osobowych 
Strefa Parkingowa P9 (50.290334, 18.968959) 
Wjazd od ul. Parkowej w Chorzowie 
Strefa parkingowa wyłącznie dla samochodów osobowych 
Strefa Parkingowa P10 (50.300619, 18.980921) 
Wjazd od ul. Siemianowickiej w Chorzowie 
Strefa parkingowa wyłącznie dla samochodów osobowych 
Strefa Parkingowa P12 (50.277224, 18.999860) 
Wjazd od ul. Złotej w Katowicach 
Strefa parkingowa wyłącznie dla samochodów osobowych 
Parking P1 – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (50.290334, 18.968959) 
Wjazd od ul. Parkowej w Chorzowie  
Strefa parkingowa wyłącznie dla samochodów osobowych 
 
Ze względu na brak konkretnych numerów ulicy przy wjazdach do Parku Śląskiego 
zamieściliśmy współrzędne GPS poszczególnych wjazdów. Współrzędne GPS są niezwykle 
ważne, aby uniknąć zamieszania przy dojazdach do Stref Parkingowych. 

  

https://www.ticketmaster.pl/event/13203
https://www.ticketmaster.pl/event/13203
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