
Dawid Podsiadło i Taco Hemingway na PGE Narodowym: Informator

HARMONOGRAM WYDARZENIA

16:00 - Otwarcie bramy EE
17:00 - Otwarcie bram PGE Narodowego

19:00 - Taco Hemingway 

21:00 - Dawid Podsiadło 

23:00 - Koniec 

 Uwaga! Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

 WEJŚCIA

Goście wchodzą na wydarzenie korzystając z:

Bram nr 2, 3 i 10 (Trybuna dolna, trybuna górna, sektory K)

Bramy nr 4 (Płyta Early Entrance. Po godzinie 17.00 osoby z biletem Early Entrance 
wchodzą korzystając wyłącznie z bramy nr 11)

Bramy nr 11 (Płyta)

Bram nr 1 i 5 (goście VIP)

Bramy nr 1 (osoby z niepełnosprawnościami)

Prosimy o kierowanie się do bram, które zostały wymienione na Państwa biletach.



BILETY

Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na koncert – nie istnieje możliwość 
wyjścia i powrotu na wydarzenie na podstawie tego samego biletu. Każdy uczestnik 
bez względu na wiek musi posiadać bilet wstępu. 

Aby ułatwić procedurę wejścia bilet należy wydrukować.

ODBIÓR MERCHA ZAKUPIONEGO ONLINE

Odbiór produktów merchowych zakupionych przez internet będzie odbywał się na 
stanowisku zlokalizowanym na promenadzie zewnętrznej, między bramą 2 a bramą 
3. Aby odebrać zakupione produkty, należy pokazać wydrukowany voucher 
upoważniający do odbioru. 

OGRANICZENIA WIEKOWE

Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia mogą brać udział w koncercie Dawid 
Podsiadło i Taco Hemingway na PGE Narodowym pod opieką uprawnionej do opieki 
osoby pełnoletniej. Wzór oświadczenia, które należy wypełnić i zabrać ze sobą na 
koncert – TUTAJ. 

Małoletni uczestnicy imprezy w wieku 16 – 18 lat muszą posiadać dokument ze 
zdjęciem umożliwiającym weryfikację wieku oraz pisemną zgodę uprawnionego 
opiekuna, którą można pobrać – TUTAJ. 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wejście oraz wjazd dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bramą nr 1. 
Wjazd jest możliwy za okazaniem legitymacji parkingowej osoby niepełnosprawnej i 
biletu na wydarzenie na miejsca N przeznaczone dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.

POZYCJA DACHU

W dniu wydarzenia dach będzie otwarty tzn. będzie widać niebo. W sprzedaży będą 
dostępne wielorazowe peleryny przeciwdeszczowe. 

PARKING

W dniu koncertu Dawid Podsiadło i Taco Hemingway na PGE Narodowym będzie 
działać parking na błoniach PGE Narodowego. Bilety postojowe można kupować 
przez Internet lub w miarę dostępności miejsc na wjeździe na parking. 

W dniu imprezy parking na błoniach PGE Narodowego będzie działał w godzinach 
6:30 – 00:30.

Wjazd na parking od ulic Targowej i  Sokolej.

https://ebilet-media.azureedge.net/media/34092/dpth_oswiadczenie-opiekuna.pdf
https://ebilet-media.azureedge.net/media/34092/dpth_oswiadczenie-opiekuna.pdf


Zachęcamy także do skorzystania z usług komunikacji miejskiej. W pobliżu PGE 
Narodowego znajduje się stacja metra i stacja kolejowa Warszawa Stadion, 
przystanki autobusowe i tramwajowe. Szczegółowe informacje na temat komunikacji 
miejskiej znajdują się na stronie   www.ztm.waw.pl.

Na PGE Narodowy można przyjechać rowerem Veturilo. Stacja znajduje się 
niedaleko ronda Waszyngtona - przy bramie nr 2.

WYŁĄCZENIA ULIC

28 września z ruchu kołowego w godzinach 6:00 – 24:00 będzie wyłączona ulica
Siwca. 

PRZEDMIOTY ZABRONIONE (ZAKAZ WNOSZENIA):

         Broń lub inne niebezpieczne przedmioty

         Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne

         Materiały pożarowo niebezpieczne

         Żywność  z  wyłączeniem  osób,  których  stan  zdrowia  tego  wymaga  oraz
zostanie potwierdzone orzeczeniem lekarskim

         Napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

         Parasole

         Wszelkiego rodzaju statywy, selfiesticki, kamery GoPro

         Drony

         Wskaźniki laserowe 

         Wszelkiego rodzaju świecące dekoracje jak różki, bransoletki, pałeczki itp.

         Środki odurzające lub substancje psychotropowe

         Profesjonalne aparaty fotograficzne i kamery video. 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)

         Walizki,  torby,  torby  podróżne,  plecaki  i  inne  przedmioty  o  wymiarach
przekraczających format 40 cm x30 cm x 20 cm

         Części ubioru zakrywające twarz, kominiarki

         Ubrania zawierające niebezpieczne elementy

http://www.ztm.waw.pl/


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 prawo do usunięcia osoby łamiącej zakaz z terenu imprezy.

Zabronione  jest  wprowadzanie  psów  i  innych  zwierząt  na  teren  imprezy  oraz
prowadzenia bez autoryzacji   organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej na terenie imprezy.

PUNKTY GASTRONOMICZNE

Na poziomie płyty, promenady wewnętrznej oraz na terenach zewnętrznych będą 
znajdowały się liczne punkty gastronomiczne serwujące przekąski oraz napoje. 

DEPOZYT

W trakcie koncertu Dawid Podsiadło i Taco Hemingway na PGE Narodowym będzie 
można skorzystać z depozytów znajdujących się przy bramach 1, 2, 3, 4, 10, 11. 
Depozyt bezpłatny. 

Regulamin koncertu Dawid Podsiadło i Taco Hemingway na PGE Narodowym – 
TUTAJ. 

https://ebilet-media.azureedge.net/media/33985/dpth_regulamin.pdf

