Celtic Woman – niezbędnik koncertowy (Poznań i Zabrze)
Poniżej zbiór najbardziej istotnych informacji praktyczno-organizacyjnych związanych z
koncertami Celtic Woman w Sali Ziemi Poznań Congress Center - 4 listopada oraz w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu – 6 listopada.
Rozpiska godzinowa*:
Otwarcie drzwi: 19:00
Koncert: 20:00
*godziny orientacyjne (ostateczne decyzje, co do momentu wyjścia na scenę podejmuje artysta oraz jego management).

Parkingi przy halach:
Sala Ziemi Poznań Congress Center znajdująca się na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich posiada blisko 2.000 miejsc parkingowych, więcej informacji na stronie pcc.mtp.pl
DMiT Zabrze posiada parking, który pomieści kilkadziesiąt aut, więcej informacji na stronie
dmit.com.pl
Zakup biletów w dniu wydarzenia:
Będzie istniała możliwość zakupu biletów w dniu danego wydarzenia, bezpośrednio w kasach
biletowych w danym obiekcie od godziny 17:00
Gastronomia na koncertach:
W halach zostaną zlokalizowane również punkty gastronomiczne. Będzie można w nich zakupić
m.in.: napoje gazowane, niegazowane, przekąski
Czego nie można wnosić na koncert?
Do hali nie można wnosić: wszelkiego rodzaju broni, niebezpiecznych przedmiotów, parasoli z
ostrymi zakończeniami, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, gazu pieprzowego, środków
odurzających i substancji psychotropowych, płynów łatwopalnych, alkoholu, własnych artykułów
spożywczych (w tym również napojów), sprzętu do rejestrowania dźwięku oraz video. Zabrania się
także zabierania ze sobą wskaźników laserowych, latarek, wszelkiego rodzaju migających światełek,
puszek, butelek, biżuterii z ćwieków, perfum, długich łańcuchów przy portfelach, paralizatorów,
szklanych przedmiotów, banerów, instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania
nadmiernych dźwięków i hałasu, święcących bransoletek oraz pałeczek zawierających toksyczną
substancję (m.in. glow sticks), a także innych przedmiotów, które w ocenie organizatora lub ochrony
mogą powodować zagrożenie.
Aparaty fotograficzne
Zabrania się wnoszenia wszystkich aparatów fotograficznych, sprzętu rejestrującego audio-video oraz
wszelkiego sprzętu elektronicznego (m.in. tabletów oraz kamerek Go-Pro), który w ocenie
organizatora lub ochrony może utrudniać widoczność innym uczestnikom wydarzenia. Zabrania się
wnoszenia również profesjonalnego sprzętu fotograficznego. W przypadku nierespektowania zasad,
management artysty zastrzega sobie prawo do skonfiskowania wyżej wymienionych przedmiotów.
Można wnosić jedynie telefony komórkowe oraz małych gabarytów powerbanki.

Gadżety
Podczas koncertów Celtic Woman będzie możliwość nabycia oficjalnych gadżetów
związanych z zespołem. Punkty sprzedaży zostaną zlokalizowane w holu głównym każdej z
hal.

