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1. Artyści

Dawid Podsiadło i Taco Hemingway będą pierwszymi krajowymi artystami, którzy zagrają 
solowe koncerty na PGE Narodowym. 
Na ten moment nie ujawniamy szczegółów dotyczących koncertów (ewentualnych gości, 
tego, jak koncert będzie wyglądać) oraz liczby uczestników wydarzenia. 

2. Bilety

Wyłącznym partnerem biletowym wydarzenia jest eBilet.pl. Bilety można nabyć tylko za 
pośrednictwem strony eBilet.pl (wyłącznie online). 
W sprzedaży dostępne są bilety na płytę (miejsca stojące) oraz na trybuny (miejsca 
siedzące). Płyta nie jest podzielona na strefy typu Golden Circle. W sprzedaży dostępna 
jest opcja Early Entrance, umożliwiająca fanom wcześniejsze wejście na teren płyty, bez 
wyznaczenia tej strefy barierkami. 
Wszystkie bilety są imienne dlatego podczas wejścia na wydarzenie wymagane jest 
posiadanie dokumentu tożsamości celem ewentualnej możliwości weryfikacji.
W celu zakupu biletu kolekcjonerskiego konieczny jest wybór w opcji dostawy przesyłki 
listownej (Pocztą Polską lub kurierem).
Wszystkie informacje o biletach oraz ewentualnej pomocy w tym zakresie można znaleźć 
pod linkiem: https://www.ebilet.pl/faq/.

3. Zmiana danych na bilecie

W przypadku konieczności zmiany danych na biletach wymagane jest pobranie 
odpowiedniego formularza (dostępnego za pośrednictwem eBilet.pl: 
https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/podsiadlo-hemingway/) oraz kontakt z eBilet.pl pod 
adresem mailowym: dpth@ebilet.pl. Szczegóły dotyczące procedury zmiany danych 
znajdują się w Regulaminie wydarzenia.

4. Bilety VIP, Bilety Premium

Bilet VIP obejmuje:
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 specjalne dedykowane wejście tylko dla posiadaczy biletów VIP
 miejsca siedzące z najlepszą widocznością na scenę 
 catering 
 napoje niskoalkoholowe do 3.5% i bezalkoholowe

Bilet Premium:

gwarantuje miejsce siedzące z najlepszą widocznością

5. Akredytacje mediowe

Zapraszamy media do składania wniosków przez system PGE Narodowego. Na początku 
września będą przekazywane informacje odnośnie przyznania lub odmowy akredytacji 
oraz jej zasad. 

6. Kontakt z mediami

Kontakt z mediami od strony organizatora można uzyskać pod adresem mailowym: 
media@eventz.pl. 

7. Komunikacja na teren imprezy

Zapraszamy na stronę PGE Stadion Narodowy: www.pgenarodowy.pl 

8. Informacje o przedmiotach zabronionych do wnoszenia i posiadania podczas Imprezy

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
-  żywności  z  wyłączeniem  osób  których  stan  zdrowia  tego  wymaga  –  potwierdzone
orzeczeniem lekarskim,
- napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- parasoli
- wszelkiego rodzaju statywów, selfie sticków, kamer GoPro
- dronów
- wskaźników laserowych, 
- wszelkiego rodzaju świecących dekoracji jak różki, bransoletki, pałeczki itp. 
- środków odurzających lub substancji psychotropowych
- zabronione jest wnoszenie na teren imprezy walizek, toreb, toreb podróżnych, plecaków i
innych przedmiotów o wymiarach przekraczających format 40 cm x30 cm x20cm

9. Aparaty 

Zabronione jest wnoszenie profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer video oraz
kamer  GoPro.  Dozwolone  jest  wnoszenie  tylko  i  wyłącznie  aparatów  w  telefonach
komórkowych (bez ograniczenia w kwestii  liczby megapixeli),  aparatów kompaktowych
(typowy aparat kompaktowy wyposażony jest w niewymienny obiektyw, stało ogniskowy
lub zmiennoogniskowy). 
Bez  wiedzy  i  zgody  organizatora  w  trakcie  wydarzenia  obowiązuje  całkowity  zakaz
rejestracji  i  nagrywania oraz utrwalania koncertu jakąkolwiek metodą. W przypadku nie
zastosowania  się  do  powyższego zakazu,  służby porządkowe lub obsługa obiektu ma
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prawo do usunięcia osoby łamiącej zakaz z terenu imprezy.

10. Depozyt

Organizator  umożliwia  pozostawienie  rzeczy  niedozwolonych  do  wniesienia  na  teren
Imprezy w bezpłatnym depozycie.

11. Godziny otwarcia terenu

Teren imprezy będzie otwarty od godziny 16:00 (wstęp dla posiadaczy biletów Early 
Entrance), od 17.00 dla pozostałych uczestników, przewidywana godzina zakończenia 
koncertów: 23.30

12. Stanowiska merch

Podczas Imprezy będzie można nabyć oryginalny merch Artystów. Stanowiska 
sprzedażowe będą umieszczone w kilku lokalizacjach na terenie obiektu. 

13. Osoby z niepełnosprawnościami

W sprzedaży dostępne są także bilety dla osób niepełnosprawnych. Chętnych do nabycia 
takiego biletu prosimy o kontakt pod adresem: niepelnosprawni@ebilet.pl. Liczba biletów 
dla osób niepełnosprawnych jest ograniczona.

14. Osoby małoletnie

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia do 16 lat pod opieką osoby dorosłej i 
na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu 
biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w koncercie pod 
warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na 
uczestnictwo w imprezie - wzór oświadczenia dostępny na stronie eBilet.pl pod adresem: 
https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/podsiadlo-hemingway/. 

Każdy uczestnik bez względu na wiek zobowiązany jest do posiadania biletu wstępu na 
Teren Imprezy.

15. Dokument potwierdzający tożsamość:

Wszystkie bilety są imienne dlatego podczas wejścia na wydarzenie wymagane jest 
posiadanie dokumentu tożsamości celem możliwości weryfikacji. Dodatkowo taki 
dokument pozwoli na weryfikację wieku osób uprawnionych do samodzielnego 
przebywania na terenie imprezy (więcej informacji w Regulaminie dostępnym pod 
adresem: www.pgenarodowy.pl oraz www.eBilet.pl). 
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