
MAPA
Mapa festiwalu dostępna TUTAJ: https://bit.ly/KK22mapa 

DOJAZD?
W dniu 10.09 na teren Urodzin Miasta będzie można dojechać specjalną linią autobusową.
Rozkład jazdy autobusów dostępny TUTAJ: https://bit.ly/KK22autobusy
Zapraszamy również do korzystania z ROWERÓW. Na terenie imprezy będzie działać stacja wypożyczeń 
rowerów miejskich (stanowisko przy przystanku ZTM „Muchowiec Droga do Lotniska”). 
Zapewniamy również możliwość parkowania własnych rowerów.

DZIECI?
Najmłodszych zapraszamy do specjalnie dla nich przygotowanej Strefy Dziecka. Strefa będzie 
działać bezpłatnie w dniach 10 i 11 września w godz. 15.00 – 19.00. Będą dmuchańce, zabawy 
z teatrem Gry i Ludzie i inne atrakcje.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?
Pod scenami przewidziane są wydzielone strefy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
które wraz z 1 opiekunem będą miały możliwość oglądać koncert bezpośrednio pod sceną. 
Niestety nie będzie możliwości doładowania akumulatora do wózka inwalidzkiego.

ZWIERZĘTA?
Sugerujemy by wasi nieludzcy przyjaciele zostali w domu. Nawet rekomendujemy – wszak będzie głośno.

PARASOLE?
Na teren festiwalu nie będzie można wejść z długimi i ostro zakończonymi parasolami. 
Choć małe składane parasolki nie są zabronione, polecamy zaopatrzyć się na wypadek 
deszczu w kurtki / płaszcze przeciwdeszczowe.

NAPOJE i JEDZENIE
Na teren wydarzenia można wnieść ze sobą wodę i inne napoje o pojemności do 0.5 l. w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach z plastiku lub kartonu (Uwaga! Jeśli 10 i 11 września temperatura będzie 
niższa niż 20’C własnych napoi wnosić nie będzie wolno). Na teren imprezy masowej 
nie będzie można wnosić artykułów spożywczych. Poza terenem, to przestrzeń otwarta.

STREFA GASTRO?
Będą food trucki, namioty z piwem, piwem bezalkoholowym, napojami bezalkoholowymi, kawą, herbatą. 
Dla każdego coś dobrego.

CZY MOŻNA ROBIĆ ZDJĘCIA? KRĘCIĆ FILMY
Nieprofesjonalnym sprzętem – tak. Profesjonalnym – tylko akredytowani dziennikarze 
i tylko w jasno określonym wymiarze czasu.

ŚWIATŁA STROBOSKOPOWE?
Podczas koncertu momentami będą używane światła stroboskopowe. Jeśli jesteś osobą, dla której 
mogą być one niebezpieczne, prosimy cię o zachowanie szczególnej ostrożności i kontakt ze służbami 
porządkowymi w razie złego samopoczucia.
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