
FAQ -  MUZYCZNE ABC Z RODZINĄ TREFLIKÓW 

 
1. Gdzie kupię bilet?   

 
Bilety są bezpłatne i dostępne do pobrania na stronie www.trefl.ticketsoft.pl  
 
 
2. W jakiej cenie są bilety?   
 
Bilety są bezpłatne. 
 
3. Czy są specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych? 
 

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z 
opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do pobrania biletów. Dla osób nie 
pełnosprawnych zostanie wydzielony sektor pod sceną.   

 
4. Czas wydarzenia? 

 
Wydarzenie odbywa się w godzinach od 11:00 – 15:00. Koncert gwiazdy Margaret 
odbędzie się o 13:30.  
 

5. Czy na salę można wnosić aparaty fotograficzne oraz czy można nagrywać 
przedstawienie? 
 
Obowiązuje zakaz wnoszenia profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz kamer na 
teren imprezy masowej. Fotografowanie i utrwalanie wideo koncertu gwiazdy Margaret 
przy użyciu profesjonalnego sprzętu audio – video jest całkowicie zabronione 
 

6. Czy w ERGO ARENIE będzie depozyt? 
 
Organizator przewidział depozyt. Depozyt będzie też obowiązkowy dla osób, u których 
ochrona znajdzie przedmioty uwzględnione w regulaminie jako niedozwolone. Depozyt 
będzie zlokalizowany na poziomie 1 na lewo od wejścia głównego.  
Wózki dla dzieci można zostawiać w depozytach dla wózków dziecięcych które 
zlokalizowane będą przy wejściach A1 i D3.   
 

7. Czy w ERGO ARENIE będzie szatnia? 
 
Tak, w ERGO ARENIE  można korzystać z szatni (cena  2 zł za sztukę). Szatnia nie jest 

obowiązkowa. 
Uprzejmie informujemy,  że temperatura w hali wynosi około 20 ˚C.  

 
8. Czy przy ERGO ARENIE znajduje się parking? 

 

http://www.trefl.ticketsoft.pl/


Tak – przy hali znajduje się ogólnodostępny parking, mieszczący 700 aut i ok. 15 
autokarów. 
Parking jest bezpłatny.  

 
9. Czy i gdzie na obiekcie będzie można coś zjeść/pić? 

 

W obiekcie funkcjonuje  Pub oraz Food Court przy wejściu A1, a także gastronomiczne 

punkty mobilne przy na kondygnacji 1-szej oraz food truck przy wejściu B3.  

10. Czy w trakcie eventu można wyjść na zewnątrz?  
 
Można wychodzić na zewnątrz jedynie trzeba zeskanować bilet na wyjście. Każde wejście i 

wyjście wiąże się ze skanowaniem biletu u ochrony.   
 

11. Czy na obiekt można wnieść jedzenie?  
 Zgodnie z Regulaminem imprezy masowej zabronione jest wnoszenie na teren 
imprezy masowej:  

 butelek, których pojemność przekracza 0,5 litra oraz puszek aluminiowych. Butelki 
typu PET o pojemności do 0,5 litra nie mogą posiadać nakrętek;  

 wszelkiego rodzaju żywności typu fast food zakupionej poza obiektem, w którym 
odbywa się impreza masowa 

 
12. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielane będą ( od poniedziałku do piątku ) 

pod numerami  telefonów:   
+48 695 080 027 (09:00 – 17:00 )   

 
oraz drogą mailową pod adresem kontakt@rodzinatreflików.com  
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