
PŘED PŘÍJEZDEM
Zkontroluj, jestli máš lístek!

Funguje ti rádio i repráky? Jistota je vlastní přenosný reprák, 
který napojíš na telefon s aplikací k poslechu FM frekvencí. 

Parádně vystroj své auto i posádku, aby ses mohl zapojit 
do soutěže.

Jaké auto vytáhnout z garáže? To necháme na tobě! Jen počítej 
s tím, že vyšší auta budeme parkovat do zadních řad, aby si všichni 
odvezli co nejlepší zážitek.

Důležité: Prosíme všechny, aby respektovali aktuální 
nařízení vlády i doporučení hygieniků a dbali na zdraví 
vlastní i svého okolí.

NA MÍSTĚ
Do areálu pouštíme v 19:00. Koncert začíná ve 20:30.

Kapacita je 100 aut. Na místě budou auta řazena tak, jak přijedou. 
Čím dřív dorazíš, tím blíž budeš kapele. Výjimku tvoří vysoká auta 
(SUV, transportery, van apod.), pro které jsme vyhradili zadní řady.

Rezervace místa není dopředu možná.

Vjezd do areálu je z ulice Za elektrárnou, kde bude navigace. 
U checkpointu proběhne kontrola lístku, za který dostaneš koncertní 
starterpack:
• Merchandise Red Bull Presents x Wohnout
• 4 plechovky nabité energií
• Wohnoutí maska-rouška
• Pytel na odpadky
• Mapka s lokací
• Nápojové, jídelní & merch menu

Podle navigace pak dojedeš před hlavní budovu Výstaviště 
a zaparkuješ. Obsluha ti hned po zastavení přidělí tvé parkovací 
číslo (např. A9)

Před koncertem bude hrát DJ Friky, kterého uslyšíš díky venkovnímu 
soundsystému. Koncert Wohnout začne v 20:30 a tentokrát 
bude možné zvuk naladit pouze přes frekvence radia 
RockZone 105,9 FM. Show může začít!

Na místě budou toalety, u kterých bude umístěná desinfekce.

Kromě cesty na WC prosím v zájmu všeobecné  
bezpečnosti neopouštěj vozidlo.

JAK SI OBJEDNAT JÍDLO,  
PITÍ NEBO MERCH?
Při vjezdu dostaneš menu, kde bude kompletní nabídka obsahující: 
nápoje Red Bull, Organics, pivo a vodu, jídlo od Salt’n’Pepa 
a merchendise Wohnout. 

Najdeš zde i link na formulář, pomocí kterého zaklikáš svoji 
objednávku. Abys objednávku dokončil, musíš znát parkovací číslo, 
které ti přidělí obsluha.

Zanedlouho ti naše obsluha k okýnku přinese objednávku, kterou 
zaplatíš buď hotově nebo kartou. Odpadky prosím házej do koš-to-
go, který dostaneš u vjezdu. U výjezdu jej bude možné odevzdat.

PŘI ODJEZDU
Jakmile koncert skončí, prosím vyčkej na pokyny organizátorů, kteří 
tě navedou z areálu ven.

K dispozici bude provedení alko testu zdarma. K tomu bude sloužit 
jeden ze dvou výjezdů.

SOUTĚŽ O ZÁSOBU ENERGIE
Soutěž o nejvíce bohémskou posádku! Nasaď outfit, vylaď 
palubovku a přijeď na sraz ve stylu! Počítáme jen to, co je uvnitř 
auta. Vítězná posádka má od nás zásobu energie na celý měsíc!

Auta, která se budou chtít zúčastnit v průběhu koncertu nafotíme 
a o vítězi rozhodnou fanoušci online!

Něco ti v tomto přehledu chybí? Napiš nám na FB 
události. Na místě pak v případě jakýchkoliv potíží 
můžeš zavolat Gérardu Depardieu na toto číslo 
a on ti poradí: 737 246 192
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