
Violetta Live 29 marca 2015 | Atlas Arena    

 

 
TIMING KONCERTU :  
 

Koncert 1 godz. 14:30 – wejście od godz. 13:00  

Sugerowana godzina przybycia na teren Atlas Areny 12:00 
 
Koncert 2 godz. 19:00 – wejście od godz. 17:30 
Sugerowana godzina przybycia na teren Atlas Areny 16:30 
 
* Uwaga ! Wszystkie godziny są przybliżone i mogą ulec zmianie 

 

ZOBACZ MAPĘ – KLIKNIJ TUTAJ 
 
 

PARKING: 
 
 

Informujemy, że na terenie Atlas Areny nie ma miejsc parkingowych . 
 
Poniżej prezentujemy listę parkingów wokół Atlas Areny: 

1. Parking pod wiaduktem kolejowym na dworcu Łódź Kaliska. (bezpłatny) 
2. Parking przy pętli autobusowej (skrzyżowanie Al. Włókniarzy/ul. Karolewskiej)  (bezpłatny)  
3. Ogrodzony parking przy "starych kasach" PKP na Al. Unii Lubelskiej (płatny) 
4. Parking przed aquaparkiem FALA (bezpłatny) 
5. Zatoka na Al. Unii Lubelskiej (od stadionu do Konstantynowskiej) (bezpłatny)  
6. Miejsca parkingowe na Al. Unii Lubelskiej (od "starych kas" PKP do ul. Konstantynowskiej)                              
( autokary ) (bezpłatny)  
7. Miejsca parkingowe na Al. Unii Lubelskiej (od ul. Konstantynowskiej do ul. 
Srebrzyńskiej) (bezpłatny)  
8. Miejsca parkingowe na ul. Srebrzyńskiej (od Al. Unii Lubelskiej do ul. Jarzynowej) 
(bezpłatny) 

http://info.musicmarketing.pl/Violetta_MAPA_VER!.png


 
 
KASA / PUNKT ODBIORU BILETÓW:  
 

Usytuowany przy bramie nr 1 , czynny : 
- niedziela (29 marca 2015 ) w godz. 10:00 – 21:30 
 
Wejście dla osób posiadających bilety na trybuny/płytę - miejsca siedzące  (dowolna brama ) 
Brama 25,3,16,14,12  
 
Wejście dla osób posiadających Pakiety VIP  
Brama 1 

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:  
Wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich brama nr 1 

 

 



 
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, 
- ulotki, materiały reklamowe 
- wuwuzele i trąbki 
- transparenty i flagi o wymiarach większych niż 1,5 x 2m, kije, drzewce ostro zakończone 
- wskaźniki laserowe 
- aparaty fotograficzne z wymienną optyką, kamery, laptopy, Ipady, tablety 
  
 

PRZEDMIOTY DOZWOLONE: 
- lornetki – każda wielkość, 
- butelki plastikowe 0.5l z odkręconym korkiem  
- wszystkie rodzaje telefonów 
 

INNE: 
- Na terenie Atlas Areny obowiązuje całkowity zakaz palenia-i 

- 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE UCZESTNIKA IMPREZY  
W WIEKU 0-18 LAT:: 

KLIKNIJ TUTAJ – WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ I PRZEKAŻ SWOJEMU DZIECKU 
 
 

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 !   
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