Ceny Karnetów na ORF 2018
Przedsprzedaż rozpoczynamy dnia 14 lutego 2018 roku. Wyłącznym partnerem dystrybucji karnetów
jest firma eBilet. Zakupu można dokonać na stronie internetowej www.ostrodareggae.com/bilety oraz
we wszystkich stacjonarnych punktach sieci eBilet w Polsce. Adresy dostępne pod linkiem:
https://www.ebilet.pl/punkty-sprzedazy/.

__________________________________________________________________________

Karnet czterodniowy / 4 days ticket
Dnia 14.02.2018 – 150 PLN – Promocja walentynkowa.
W tym dniu od godziny 00:00 do godziny 23:59, kupisz jednoosobowy karnet w promocyjnej cenie. Tożsamość osoby
widniejącej na karnecie nie podlega późniejszej zmianie na inną i będzie weryfikowana podczas wymiany Karnetów na
opaski identyfikacyjne.

Do 28.02.2018 – 180 PLN
Do 31.03.2018 – 190 PLN
Do 30.04.2018 – 200 PLN
Do 31.05.2018 – 210 PLN
Do 30.06.2018 – 220 PLN
Do 04.07.2018 – 250 PLN
Od 05.07.2018 w kasach festiwalowych – 250 PLN
Cena 4 dniowych Karnetów obejmuje:
- Bilet wstępu na koncerty (imprezę masową);
- Bilet wstępu do innych stref (strefa gastronomiczna, bazar, strefa dziecięca, Akademia Reggae, warsztaty);

___________________________________________________________________

Karnet jednodniowy / 1 day ticket
60 PLN – na koncert 5.07.2018 w Amfiteatrze
120 PLN – na każdy następny dzień festiwalu
Do nabycia w kasie festiwalowej w dniu koncertów
Cena 1 dniowych Karnetów obejmuje:
- Bilet wstępu na koncerty zespołów muzycznych (imprezę masową);
- Bilet wstępu do innych stref (strefa gastronomiczna, bazar, strefa dziecięca, Akademia Reggae, warsztaty);

___________________________________________________________________

Dzieci do lat 12 wchodzą za darmo pod opieką osoby dorosłej.
___________________________________________________________________

Karnet Rodzinny 4 dniowy / Family 4 days Ticket
Do 31 marca
1+1 – 285 PLN
1+2 – 380 PLN
1+3 – 475 PLN
Do 30 kwietnia
1+1 – 300 PLN
1+2 – 400 PLN
1+3 – 500 PLN
Do 31 maja
1+1 – 315 PLN
1+2 – 420 PLN
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1+3 – 525 PLN
Do 30 czerwca
1+1 – 330 PLN
1+2 – 440 PLN
1+3 – 550 PLN
Do 5 lipca
1+1 – 345 PLN
1+2 – 460 PLN
1+3 – 575 PLN

Dostępny wyłącznie w przedsprzedaży - dotyczy modelu rodzic plus 1,2 lub 3 dzieci w
wieku 12-17 lat
UWAGA!!!
Bardzo prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających tożsamość (dowód osobisty,
paszport – rodzice, legitymacja szkolna, paszport – dzieci). Bez w/w dokumentów Karnet Rodzinny
nie będzie wymieniony na opaskę identyfikacyjną.
Cena 4 dniowych Karnetów Rodzinnych obejmuje:
- Bilet wstępu na koncerty zespołów muzycznych (imprezę masową);
- Bilet wstępu do innych stref (strefa gastronomiczna, bazar, strefa dziecięca, Akademia Reggae, warsztaty);

___________________________________________________________________

Karnet Golden VIP czterodniowy / Golden VIP 4 days Ticket
Kupujący w ramach zakupu Karnetu Golden VIP ma możliwość wstępu do specjalnej strefy przed
sceną, co pozwoli na bezpośredni kontakt z artystami, oraz otrzyma koszulkę festiwalową, identyfikator VIP ze smyczą oraz gadżety - do odbioru w trakcie ORF 2018 na oficjalnym stoisku festiwalowym
www.ostrodareggaeshop.com.
Dnia 14.02.2018 – 400 PLN – Promocja walentynkowa.
W tym dniu od godziny 00:00 do godziny 23:59, kupisz Karnet Golden Vip w promocyjnej cenie. Wymogiem poprawnego zakupu karnetu, jest wpisanie imienia i nazwiska podczas jego rejestracji na stronie eBilet.pl. Tożsamość osoby widniejącej na karnecie nie podlega późniejszej zmianie na inną i będzie weryfikowana podczas wymiany karnetu na opaskę identyfikacyjną.

Do 30 kwietnia – 420 PLN
Do 31 maja – 430 PLN
Do 30 czerwca – 440 PLN
Do 4 lipca – 450 PLN

Dostępny wyłącznie w przedsprzedaży
Ilość karnetów limitowana - 100 sztuk.
Cena 4 dniowych Karnetów Golden VIP obejmuje:
- Bilet wstępu na koncerty zespołów muzycznych (imprezę masową);
- Bilet wstępu do innych stref (strefa gastronomiczna, bazar, strefa dziecięca, Akademia Reggae, warsztaty);

___________________________________________________________________
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