
DOKŁADNY PROGRAM GODZINOWY MONSTER JAM 2018: 

PIT PARTY: 11:00 - 14:00. Wejście na tę część imprezy możliwe jest do godziny 13:30. 

Osoby uczestniczące w Pit Party wchodzą bramami numer 3,4 i 5.  
 
Osoby z biletami VIP przyjeżdżające samochodem na teren Stadionu Śląskiego powinny kierować się 
do bramy numer 1B. Brama 1A jest bramą dla osób pieszych z biletami VIP.  
 
UWAGA: Od 14:00 osoby przebywające na Pit Party mogą zajmować miejsca na trybunach stadionu, bez 
ponownego wychodzenia na zewnątrz stadionu i ponownego przechodzenia przez kontrolę. 

 
WEJŚCIE NA GŁÓWNE SHOW: 14:30 (wejście możliwe bramami numer: 1,3,4,5 i 7;  

 
Osoby z biletami VIP przyjeżdżające samochodem na teren Stadionu Śląskiego powinny kierować się 
do bramy numer 1B. Brama 1A jest bramą dla osób pieszych z biletami VIP.  
 

SHOW MONSTER JAM: 16:00 – 18:30 (przerwa: 17:00-17:15) 
 

 

PIT PARTY 

Pit Party to impreza dla całej rodziny poprzedzająca główne przedstawienie Monster Jam.  

W sprzedaży są dostępne bilety z możliwością wstępu na Pit Party lub bez niej. Należy się upewnić, jaki 
rodzaj biletu został wybrany przy zakupie. Wyłącznie osoby z biletem z możliwością uczestniczenia w Pit 
Party mogą wejść na tę część imprezy. Nie ma możliwości zakupu biletu na samo Pit Party, bez 
wcześniejszego zakupu biletu na główne show. Pit Party odbędzie się na wewnętrznej esplanadzie 
Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wejście na tę część wydarzenia będzie możliwe wyłącznie bramami 
numer: 3, 4 i 5. 

Osoby z biletami VIP przyjeżdżające samochodem na teren Stadionu Śląskiego powinny kierować się 
do bramy numer 1B. Brama 1A jest bramą dla osób pieszych z biletami VIP.  

W dniu imprezy w kasach Stadionu Śląskiego będzie możliwość zakupu biletów na samo Pit Party (do 
wyczerpania puli biletów). 

 

KASY BILETOWE – GODZINY DZIAŁANIA 22 WRZEŚNIA: 

W dniu wydarzenia Monster Jam czynne będą kasy przy wejściach numer 2 i numer 6.  

Godziny działania kas: 10:00 – 17:30 

Punkt informacyjny oraz „clearing point” (punkt rozstrzygania problemów z biletami/reklamacji) 
znajduje się pomiędzy wejściem 3 i 4. Punkt ten czynny jest w godzinach 10:00 - 17:30 w dniu 22 
września. 

 

 



DOJAZD NA STADION ŚLĄSKI ŚRODKAMI KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ: 

Komunikacja tramwajowa: 

•  zwiększona zostanie częstotliwość linii tramwajowej nr 0, która kursować będzie na trasie „Katowice 
Plac Wolności” – „Chorzów Stadion Śląski” (pętla zachodnia, przystanek zlokalizowany w rejonie 
wejścia głównego, przy specjalnie dedykowanej pętli tramwajowej dla imprez masowych) obsługując 
przystanki tramwajowe zlokalizowane w centrum Katowic, oraz wzdłuż ul. Chorzowskiej (parkingi w 
centrum Katowic m.in. rejon NOSPR, przy Centrum Handlowym Silesia City Center, przy Śląskim 
Wesołym Miasteczku LEGENDIA), 

• dla linii tramwajowych nr: 11 i 23 wprowadzone zostanie zwiększenie pojemności taboru. 

Komunikacja autobusowa: 

• dla linii autobusowych nr: 820, 830 i 840 w od godziny 9:00 w dniu 22.09.2018 r. obowiązywać będzie 
obsługa przystanku Chorzów AKS wraz uruchomieniem dodatkowych kursów na linii nr 830, 

• dla linii autobusowych nr: 7, 7N, 23, 109, 673, 674 dokonujących przejazdu z centrum Katowic do 
Osiedla Tysiąclecia wprowadzona zostanie tras objazdowa, tj. autobusy tych linii po obsłudze 
przystanku „Dąb Kościół” skierowane zostaną ulicami: Bracką, DTŚ, Jana Pawła II, Piastów, 
do włączenia się na przystanku „Osiedle Tysiąclecia ZOO”            

Dodatkowe informacje: 

Bezpłatna infolinia KZK GOP nr 0800163030 
 
 
 
 

PARKING 

Wokół Stadionu Śląskiego znajduje się 6 stref parkingowych. Bilety na miejsca parkingowe w tych 
strefach są dostępne wyłącznie w przedsprzedaży, pod linkiem: https://bit.ly/2QuK7RG. 

UWAGA, nie będzie możliwości dokonania zakupu biletów parkingowych w dniu 
imprezy! 

 

 

https://bit.ly/2QuK7RG

