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ZASADY PARKOWANIA STADION ŚLĄSKI 

Do bezpłatnego parkowania na terenie STADIONU ŚLĄSKIEGO upoważnia przesłana przez Organizatora w terminie 
do 5 dni przed targami, numerowana karta parkingowa z indywidualnie przydzielonym numerem dla danego 
Wystawcy.  

Dodatkowa karta parkingowa: 200 zł netto/dwa dni 

Poniżej zasady parkowania: 

Krok 1: KARTĘ PARKINGOWĄ należy wydrukować, uzupełnić pola WYSTAWCA oraz NUMER TELEFONU  

Krok 2: Wjeżdżamy i pobieramy bilet wjazdowy na terenie Parku Śląskiego (od Alei Harcerskiej) 

Krok 3: Udajemy się do BRAMY NR 8 – (objeżdżamy stadion z lewej strony, prosto przez owalne rondo - będziemy 
przy okazji widzieć bramę nr 7, za stacją kolejki „Elka” w prawo przez bramę nr 7B, następnie ponownie w prawo 
na Bramę nr 8) 

Krok 4: Ochrona będzie kontrolowała wjazdy Wystawców (będą identyfikowane wjazdy przez ochronę i 
odznaczeni WYSTAWCY i ekipy montażowe) 

Krok 5: Udajemy się na dowolne wolne miejsce postojowe 

Krok 6: Udajemy się do Biura Organizatora po opaskę identyfikującą 

Krok 7: Bezpośrednio przed wyjazdem udajemy się do BRAMY nr 8 – celem zeskanowania BILETU 

KARTY PARKINGOWE – trzymamy zawsze w samochodzie za szybą po prawej stronie. Podczas montaży 

samochody mogą ustawiać się bezpośrednio w pobliżu drzwi Sal Sportowych. Niezwłocznie po wyładunku muszą 

zająć miejsce na parkingu P5, lub w przypadku braku miejsca parkingach P2 i P3. Prośba ochrony o zajęcie miejsca 

na parkingach P2 i P3 od razu po wyładunku. 

DODATKOWE SAMOCHODY i wjazdy: 

Cena parkowania pozostałych aut = 4,00zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

WAŻNE: Wjazd i wyjazd z Parkingu (Strefy parkingowej) odbywa się wyłącznie przez ten sam punkt poboru opłat; 

Nieważnym biletem jest bilet pobrany z innego punktu poboru opłat, niż punkt przez który odbywa się wyjazd z 

parkingu (Strefy parkingowej). W powyższym wypadku pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł 

Informacja uzupełniająca: 

Stadion Śląski przydzielił nam liczbę kart wg następującego wzoru: 

• Stoiska do 6m2 = 1 karta parkingowa 

• Stoiska od 7-15m2 = 2 karty parkingowe 

• Stoiska powyżej 16m2 = 3 karty parkingowe 

Karty są numerowane. W przypadku zdublowania karty – kolejny samochód zostanie odesłany na parking płatny. 
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