ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ŽIVÉ VYSTOUPENÍ CLEAN BANDIT VE WESTFIELD CHODOV
Místo konání: Westfield Chodov
Datum konání: čtvrtek 26. září 2019
Kdo na akci vystoupí?
Britská elektronická skupina Clean Bandit.
Jaký je časový plán akce?
Příchod na akci nejpozději v: 18:30
DJ: 19:00
Clean Bandit: 20:00
Konec akce: 20:30
Jak najdu cestu na místo konání akce?
Vystoupení se uskuteční na střeše nákupního centra Westfield Chodov, kam se
dostanete výhradně východem S4, ve 2. patře z restaurační zóny Grand
Kitchen.
Jak se mohu akce zúčastnit?
Vstupenky jsou dostupné online na www.ticketstream.cz. Každý zájemce si
může rezervovat maximálně dvě vstupenky. Vstupenka bude v den akce na
základě jejího předložení společně s platným průkazem totožnosti oskenována
a vyměněna za náramek. Podmínkou vstupu na akci je prokázání se platným
náramkem u vstupu.
Je mi méně než 16 let, mohu se akce zúčastnit?
Návštěvníci akce mladší 16 let musejí být na akci doprovázeni plnoletou osobou
s platnou vstupenkou. Náramek bude vydán po předložení průkazu totožnosti
(občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas).
Kde si mohu náramek vyzvednout?
Náramek je nutné vyzvednout v den akce v nákupním centru Westfield Chodov
mezi 16:00 -18:30. Výdej náramků bude umístěn na střeše u východu S4 z
restaurační zóny Grand Kitchen na parkoviště.
Je akce zdarma?
Ano, ale ke vstupu na akci je nutné mít platnou vstupenku a náramek.

Existuje omezení na počet náramků, které si mohu vyzvednout?
Jedna osoba si může rezervovat maximálně dvě vstupenky. Každá vstupenka
opravňuje návštěvníka k jednomu náramku, který je vydán po předložení
platného průkazu totožnosti.
Mám dvě vstupenky. Mohu si vyzvednout oba dva náramky najednou?
Jedné osobě bude vydán vždy jen jeden náramek. Pokud máte vstupenky dvě, k
výdeji náramků se musí dostavit obě dvě osoby.
Zajistí mi náramek vstup na akci?
Ano, s neporušeným náramkem máte vstup na akci garantovaný. Akce je na
stání, proto doporučujeme včasný příjezd na akci, abyste si zajistili místo s
dobrým výhledem.
Mohu se akce zúčastnit i když si nevyzvednu náramek?
Ne. Bez náramku nebude vstup na akci umožněn. Pokud si před koncertem
náramek sundáte, přestřihnete jen nebo ztratíte, nebude vám vstup na akci
umožněn.
Co se stane pokud náramek ztratím nebo poničím?
Pokud náramek ztratíte nebo poničíte, nebudete na akci vpuštěni.
Mohu se na akci vrátit pokud ji v průběhu opustím?
Ano. Akci můžete opustit a znovu se na ni vrátit. Nemůžeme vám však
garantovat, že se vám podaří vrátit se na stejné místo, ze kterého jste odešli.
Můžeme si na akci donést jídlo a pití?
Ne. Vstup do prostoru akce s vlastním pitím a nápoji je zakázán.
Mohu na akci přinést dárek pro účinkující?
Na akci nebude příležitost předat účinkujícím dárek nebo je požádat o
autogram.
Jak dlouhé je vystoupení Clean Bandit?
Vystoupení Clean Bandit bude trvat přibližně 30 minut. Nicméně, na akci budou
vystupovat účinkující již od 19:00.

Co se stane pokud na akci dorazím pozdě?
O vstupu na akci rozhodne personál akce. Upozorňujeme, že náramek a taktéž
vaše místo může být předáno jinému zájemci, pokud na akci nedorazíte včas.
Je na akci speciální prostor pro vozíčkáře?
Ano, pro využití asistence nás kontaktujte.
Kde si mohu uschovat věci během představení?
Malé věci lze uložit do šatny, která bude umístěna na střeše u vstupu na akci.
S jakými položkami nebude vstup na akci umožněn?
○ Alkohol
○ Baterky
○ Zvířata
○ Velká zavazadla a batohy
○ Nože a další předměty, které mohou být použity jako zbraně
○ Deštníky
○ Láhve
○ Jídlo a pití
○ Zákaz ohně, či zápalných látek (vč. kouření) v místě akce
Jsou v prostorách akce toalety?
Ano, toalety budou v prostorách akce k dispozici.
Jak se dostanu do nákupního centra Westfield Chodov?
Pro kontaktní informace navštivte: www.centrumchodov.cz
Pokud máte k akci další dotazy, obraťte se na : eventy@centrumchodov.cz

