Koncert „My Name Is Mikolas Josef“, 3.4.2019, 20:00 Fórum Karlín
Rady a tipy pro rychlé odbavení. Pořadatel si vyhrazuje možnost změn dle reálných
podmínek v místě. Následující pokyny berte tedy jako ideální nebo jako plán.

Začátek koncertu - 20:00
Pro zajištění bezpečnosti počítejte s důkladnou kontrolou u vstupu, nenoste prosím
s sebou žádné zbytečnosti, nápoje a tvrdé předměty nic kromě mobilu a nejnutnějších
osobních věcí vám nedovolí ostraha na koncert přinášet!!!
Otevření vstupu:
18:00 - Držitelé vstupenek M EET& G REET
-

Máte přednostní vstup v 18:00. Přijďte prosím k VIP vstupu. Procházíte do haly jako první
všemi vstupy
Po vstupu dostanete žeton a za něj si můžete před nebo po koncertě vybrat ve vstupní
hale tričko z Mikolasova merchandisingu
Po vstupu si jdete vybrat své místo hned u podia v zóně Touch the Star hned pod podiem
Po skončení koncertu zůstáváte jediní u pódia, přijde pro vás ochranka a zavede vás ke
vstupu do backstage, kde se potkáváte s Mikolasem
Vaše zóna je v nákresu žlutě
Přijďte včas, ať si vyberete své místo

18:05 - Držitelé vstupenek Touch the Star
Máte přednostní vstup od 18:05. Přijďte prosím k VIP vstupu. Procházíte první vstupem hned
vedle červeného koberce.
-

Po vstupu si jdete vybrat své místo hned u podia v zoně Touch the Star viz nákres
Přijďte včas, ať si vyberete své místo

O d 18:25 - Držitelé ostatních vstupenek - VIP, 1. G alerie, ZTP,
G round
VIP – od 18:25
Máte přednostní vstup od 18:30 do 19:30. Přijďte prosím k VIP vstupu. Procházíte prvním
vstupem po červeném koberci.
-

-

Po vstupu jdete ke schodišti do 2. galerie. U schodiště načítá ostraha znovu vaše
vstupenky a dostáváte pásku
Zakoupením této vstupenky jste významně pomohli tento večer zrealizovat. Můžete jej
prožít v Business VIP Zóně. Hostesky vás na schodišti označí speciální páskou a vysvětlí
vám vstup do této zóny - najdete ji na konci 2. galerie
Přijďte včas, ať si vyberete své místo.

1. GALERIE – od 18:25
Přijďte prosím kdykoliv od 18:25 do 19:30. Procházíte jedním z 5-ti koridorů
-

Po vstupu jdete ke dveřím na 1. galerii tady u vstupu ještě jednou ukazujete vstupenku
Přijďte v čas, ať si vyberete své místo

GROUND - PŘÍZEMÍ – od 18:30 do 19:45
Přijďte prosím kdykoliv od 18:30 do 19:45. Procházíte jedním z 5-ti koridorů
-

-

Po vstupu jdete ke schodišti dolu, procházíte mezi bary a vybíráte si místo v přízemí –
doporučujeme projít pod ochozem za zvukaři do pravé vzdálenější části, kde bude méně
lidí a je tam také bar
Přijďte v čas, ať si vyberete své místo. Stage je téměř 360 stupňová

ZTP – 1. galerie - od 18:30 do 19:30
Dostavte se prosím kdykoliv od 18:30 do 19:15. Procházíte jedním z 5-ti koridorů a na vaši
vstupenku bude vpuštěna spolu s vámi jedna další osoba v doprovodu
-

Po vstupu pokračujte na 1. galerii levými dveřmi hned za vstupem
Přijďte v čas, ať si vyberete své místo

