
 
 

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym FAQ 

 
  
Czy mogę zabrać na koncert dziecko? 
Tak, pamiętaj jednak, że dzieci tylko do 4 roku życia mogą wejść na bilet rodzica/opiekuna prawnego i 
zajmują on miejsce na kolanach opiekuna. Przy wejściu zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu 
potwierdzającego wiek dziecka. Jeśli masz starsze dziecko, musi ono posiadać swój własny bilet. 
  
Czy na koncercie będzie golden circle? 
Nie, na koncercie nie będzie golden circle (specjalny sektor pod sceną), jednak w sprzedaży będą 
dostępne bilety Early Entrance, umożliwiające dostanie się pod scenę z priorytetem tj. szybciej niż w 
przypadku uczestników z biletami na płytę. Godzina wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance to 
17:00, dla posiadaczy biletów na płytę 17:30  
   
Mam kupiony bilet na trybunę. Czy podczas koncertu będzie można wejść na płytę z takim biletem? 
Nie, bilet upoważnia do wejścia do strefy określonej na bilecie. 
  
Mój bilet ma inne dane uczestnika niż powinien. Jak mogę je zmienić? 
Dane osobowe na bilecie można zmienić poprzez formularz kontaktowy na stronie eBilet.pl dostępny 
tutaj . Koszt zmiany danych to 40 zł brutto. Pamiętaj - jeśli dane osobowe się nie zmieniły nie ma 
potrzeby korzystania z funkcji zmiany danych. 
  
Mam kupiony bilet VIP. Do czego on mnie uprawnia? 
Bilet VIP oprócz wejścia na koncert uprawnia do dostępu do cateringu oraz strefy barowej z 
alkoholem i napojami bezalkoholowymi. Napoje alkoholowe dostępne będą wyłącznie dla osób 
pełnoletnich.  
  
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 stadion? 
Tak, dobrą praktyką jest wcześniejsze przygotowanie biletu w wersji elektronicznej. Z uwagi na 
bardzo duże obciążenie sieci komórkowej w obrębie stadionu pobranie biletu przed samymi bramami 
może okazać się trudne. 
 

Czy na Stadion można wnosić jedzenie i napoje? 
Nie ma możliwości wnoszenia jedzenia i napojów na teren imprezy. Na trybunach stadionu będą 
otwarte wszystkie kioski gastronomiczne, a na terenie zewnętrznym dodatkowe punkty 
gastronomiczne.  
 

Czy na Stadionie będzie depozyt? 
Na terenie wydarzenia 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 

https://sklep.ebilet.pl/changetickets


 
 

upoważnionej o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za w/w osobę małoletnią. Przypominamy, że 
osobą małoletnią jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. 
 

Jestem osobą z niepełnosprawnością. Jak mogę zakupić bilet? 

W przypadku biletów dla osób niepełnosprawnych należy kontaktować się poprzez formularz 

kontaktowy dostępny tutaj.   

Czego nie mogę wnieść na teren imprezy?

 

 

Więcej informacji na temat przedmiotów zabronionych znajdziecie Państwo w regulaminie koncertu 

dostępnym tutaj. 

https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/
http://ebiletportalstorage.blob.core.windows.net/media/48727/regulamin-dawid-podsiadlo-na-pge-narodowym-26082023.pdf

