
 
 

Festiwal AmfiTunes FAQ 

 

 
 

Najczęściej zadawane pytania 

 
 
Jak dojechać i wrócić z koncertu? 

Na teren festiwalu można dotrzeć komunikacją miejską: 

 

Komunikacja tramwajowa: 

przystanek: Bogumiły - linia 9 

przystanek: Łękno - linia 1 

 

Komunikacja autobusowa: 

Przystanek: Teatr Letni- linia 53 i 60  

przystanek: Jasne Błonia - linia 67  

przystanek: Urząd Miasta - linia 70; 87; 90; 

Rozkłady jazdy sprawdzisz tutaj. 

 
Gdzie w pobliżu festiwalu będzie można zaparkować? 
Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na okolicznych ogólnodostępnych parkingach 
u zbiegu ul. Arkońskiej i Bułgarskiej, przy stacji benzynowej na al. Wojska Polskiego oraz 
przy przyszłej stacji SKM Łękno. Szczegóły dostępne na mapce.  
 

Mam bilet na jeden dzień festiwalu a chce być na obu. Mogę go wymienić na karnet? 
Nie, jeśli posiadasz już zakupiony bilet i chcesz uczestniczyć w obu dniach koncertowych 
konieczne będzie dokupienie osobnego biletu na dodatkowy dzień.   
  
Czy będę mógł wyjść z wydarzenia i wejść na nie ponownie? 
Tak, przy wejściu każdy uczestnik otrzyma opaskę umożliwiającą mu ponowne wchodzenie 
na teren koncertu. Pamiętaj - wejście będzie możliwe wyłącznie z oryginalnie założoną 
opaską. Przecięte, zniszczone, poluzowane opaski nie będą uprawniać do wejścia na teren 
wydarzenia. 
 
Czy mogę zabrać na koncert dziecko? 
Tak, pamiętaj jednak, że tylko dzieci do 4 roku życia mogą wejść na bilet rodzica/opiekuna 
prawnego i mogą one zająć jedynie miejsce na jego kolanach. Jeśli masz starsze dziecko, 
musi ono posiadać swój własny bilet. 
  
Czy na koncercie będą miejsca stojące? 
Nie, na koncercie są wyłącznie miejsca siedzące, numerowane.  
  

https://www.zditm.szczecin.pl/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QwVBQCXnnwAi_Hnc_Rt2EG_Bnkju7JY&ll=53.4485353069282%2C14.526339054146158&z=15


 
 

Czy podczas wydarzenia będą sprawdzane certyfikaty COVID? 
Nie, w związku z częściowym zniesieniem obostrzeń certyfikaty covid nie będą sprawdzane. 
   
Jeśli mam bilet domowy (on-line/PDF) czy musze go wydrukować? 
Nie ma konieczności drukowania biletów elektronicznych, wystarczy okazać je na telefonie. 
 
Czy warto pobrać bilet zanim przyjadę na wydarzenie? 
Tak, dobrą praktyką jest wcześniejsze przygotowanie biletu w wersji elektronicznej. Z uwagi 
na możliwe duże obciążenie sieci komórkowej w obrębie amfiteatru pobranie biletu przed 
samymi bramami może okazać się trudne. 
 

Czy na teren amfiteatru można wnosić jedzenie i napoje? 
Nie ma możliwości wnoszenia jedzenia i napojów na teren imprezy, za wyjątkiem wody o 
pojemności do 0,5l, oryginalnie zamkniętej. Na terenie amfiteatru będą otwarte punkty 
gastronomiczne.  
 

Czy na terenie amfiteatru będzie depozyt? 
Na terenie wydarzenia przy głównych sekcjach wejściowych będą dostępne punkty 
depozytowe w cenie 20 zł.  
 
Jestem osobą małoletnią. Czy mogę wejść na koncert? 
Osoby małoletnie mogą wejść na Teren Imprezy, pod warunkiem posiadania ze sobą 
następujących dokumentów: dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, 
legitymacja szkolna lub studencka), oraz podpisana zgoda rodzica lub przedstawiciela 
ustawowego dotycząca uczestnictwa dziecka w Imprezie oraz oświadczenie przedstawiciela 
ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za 
w/w osobę małoletnią. Przypominamy, że osobą małoletnią jest osoba, która nie ukończyła 
18 roku życia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Czego nie mogę wnieść na teren imprezy? 

 

 



 
 

Więcej informacji na temat przedmiotów zabronionych znajdziecie Państwo w regulaminie 

koncertu dostępnym tutaj. 

https://ebilet-media.azureedge.net/media/45488/regulamin-amfitunes.pdf

