
27 grudnia 2018 roku na Stadionie Miejskim w Poznaniu odbędzie się 
koncert MUZYKA WOLNOŚCI Poznań 2018 organizowany z okazji 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jeśli wybierasz się na 
to wydarzenie, koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami. 

HARMONOGRAM IMPREZY: 

 

18.00 – otwarcie bram i rozpoczęcie Koncertu MUZYKA WOLNOŚCI Poznań 2018 
19.30 – rozpoczęcie Koncertu  
20.00 – rozpoczęcie transmisji Koncertu przez stację telewizyjną TVN 
22.45 – zakończenie Koncertu  
 

 

 

BILETY: 

 

Bilety na wydarzenie są bezpłatne, ale wymagane jest ich wcześniejsze 
pobranie ze strony https://koncert.27grudnia.pl/.  
 

Wejście na koncert możliwe będzie tylko na podstawie wydrukowanego, 
okazanego na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym biletu.  
 
Prosimy o zwracanie uwagi na zamieszczone na biletach informacje, dzięki 
którym można sprawnie dotrzeć na wyznaczone miejsce: numer 
dedykowanej bramy, numery wejścia, sektora, rzędu i miejsca 
 
Prosimy o zabranie również dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
 

TEMPERATURA NA STADIONIE: 

 

Prosimy pamiętać, że Stadion Miejski w Poznaniu jest obiektem o 
charakterze otwartym, co oznacza, że temperatura na trybunach i na płycie 
różni się zaledwie o 1 – 2 C od temperatury na zewnątrz. W związku z tym 
bardzo prosimy o odpowiedni dobór odzieży. Podczas wydarzenia będą 
dostępne kioski gastronomiczne, w których będzie można kupić m.in. gorące 
napoje oraz przekąski. 
 

KOMUNIKACJA: 

 
W pobliżu Stadionu Miejskiego w Poznaniu znajdują się przystanki 
komunikacji publicznej. Istnieje zatem możliwość dogodnego dojazdu 
tramwajami oraz autobusami. Szczegółowe informacje na temat komunikacji 

https://koncert.27grudnia.pl/


miejskiej będą dostępne na stronach internetowych 
https://koncert.27grudnia.pl/ oraz  https://www.ztm.poznan.pl/.   
 
Organizator nie zapewnia parkingów. 
 

 

PRZEDMIOTY ZABRONIONE: 

• broń; 

• niebezpieczne przedmioty; 

• kaski, parasole o ostrym zakończeniu; 

• butelki, kubki, dzbany lub puszki wykonane z twardego materiału; 

• materiały pirotechniczne; 

• napoje alkoholowe, narkotyki; 

• materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, wulgarne; 

• materiały reklamowe; 

• przedmioty niewymiarowe; 

• duża ilość papieru; 

• zwierzęta; 

• trąbki oraz przedmioty z napędem mechanicznym lub elektrycznym 
wytwarzające niewspółmierny do okoliczności hałas; 

• wskaźniki laserowe; 

• kamery i aparaty fotograficzne oraz inne tego typu urządzenia rejestrujące 
dźwięk lub obraz; 

• urządzenia służące do przesyłania obrazu, dźwięków lub opisów wydarzeń 
przez Internet w celach komercyjnych. 

https://koncert.27grudnia.pl/


DEPOZYTY: 

 

Bezpłatne przy Kasie nr 1. 
 
 

Zobacz: Regulamin imprezy masowej – Koncert MUZYKA WOLNOŚCI 

Poznań 2018 

 

ANULOWANIE REZERWACJI: 

Jeśli nie możesz być na koncercie, dokonaj zwrotu swojego biletu, aby inni 

mogli skorzystać z tego miejsca.  

Wejdź na stronę https://koncert.27grudnia.pl/  

-> zaloguj się (Wybierz przycisk "Logowanie" w górnym prawym rogu strony)  

-> po najechaniu kursorem na swoje imię i nazwisko umieszczone w górnym 

prawym rogu, wybierz z listy rozwijanej przycisk "Lista transakcji"  

-> z listy Twoich wszystkich transakcji wybierz bilet, który chcesz zwrócić 

(zostaniesz przeniesiony do szczegółów tej transakcji)  

-> w dolnej części panelu wybierz przycisk "Zwróć bilet" (zostaniesz poproszony 

o potwierdzenie, że chcesz zwrócić bilet)  

-> działanie potwierdź przyciskiem "Tak 
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