
FAQ dla uczestników MeetUp 2017 w Krakowie

1. BILETY I WEJŚCIE NA MEETUP  

• Ile kosztują bilety na MeetUp? 

MeetUp  2017  jest  darmowy.  Chętni  mogą  jednak  specjalne  bilety,  które  oferują
dodatkowe  atrakcje.  Ceny  biletów  znajdziesz  tutaj:
https://www.biletin.pl/pl/festiwal/meetup-2017-krakow-krakow/5748/bilety.html

• Do czego uprawnia bilet premium? 

Wejście na teren wydarzenia od godziny 09:00, a na teren strefy premium od godz. 10
Zawiera:  dostęp  do  zamkniętej  strefy  premium,  osobne  wejście  na  teren  eventu,
poczęstunek, zestaw eventowych gadżetów.

• Do czego uprawnia bilet Meet&Greet? 

Dostęp  do  strefy  premium  od  godziny  08:45.  Zawiera:  ekskluzywne  spotkanie  z
ambasadorami  tylko  dla  posiadaczy  biletu  przed  rozpoczęciem  eventu  (9:00-10:00),
dostęp do zamkniętej  strefy premium, osobne wejście na teren eventu, poczęstunek,
zestaw eventowych gadżetów.

• Czy na miejscu będzie można kupić bilet? 

Tak, ale tylko bilet normalny. Liczba biletów będzie ograniczona, nie gwarantujemy, że
wystarczy dla wszystkich. 

• Jaki jest minimalny wiek uczestnika? 

Na  terenie  MeetUpa  samodzielnie  przebywać  mogą  osoby,  które  ukończyły  13  lat.
Młodsze osoby na MeetUp powinny przyjść z dorosłym opiekunem. 
 

• Rocznikowo mam 13 lat – czy mogę wejść samodzielnie? 

https://www.biletin.pl/pl/festiwal/meetup-2017-krakow-krakow/5748/bilety.html


Niestety nie, musisz być z dorosłym opiekunem.  

• Za kilka dni kończę 13 lat – czy mogę wejść samodzielnie? 

Niestety nie, musisz być z dorosłym opiekunem.  

• Czy rodzic może napisać mi oświadczenie, że mogę wejść samodzielnie? 

Niestety nie. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, musisz przyjść z opiekunem.  

• Czy mój opiekun musi kupić bilet? 

Tak, każdy uczestnik musi mieć swój bilet.  

• Czy osoby niepełnosprawne mogą wejść za darmo? 

Nie, wszyscy uczestnicy muszą mieć bilety.  

• Jak dojechać do Tauron Arena Kraków?
 
Szczegółowe  informacje  znajdziecie  na  tej  stronie:
http://www.tauronarenakrakow.pl/mapa-2/

• Gdzie mogę zaparkować samochód? 

Na terenie obiektu znajdują się parkingi przystosowane do dużych koncertów. Miejsc
parkingowych jest pod dostatkiem!

• Jak trafię do odpowiedniego wejścia? Nie zgubię się? 

Nie  martw  się!  Wszystkie  wejścia  będą  bardzo  wyraźnie  oznakowane.  Trafisz  bez
problemu!

• Czy bilety premium i M&G mają osobne wejście? 

Tak, będą one odpowiednio oznaczone.  

• Czy na event muszę przyjść punktualnie? 

http://www.tauronarenakrakow.pl/mapa-2/


Nie, ale sprawdź dokładnie program, żeby nic Cię nie ominęło.  

• Do której godziny potrwa MeetUP? 

Koniec eventu zaplanowany jest między 19 a 20:00. 

 
• Czy mogę wyjść z Tauron Arena Kraków i wrócić do środka? 

Tak,  ponieważ przy pierwszym wejściu  Twój  bilet  wymieniony zostanie  na specjalną
opaskę. 

2. AKREDYTACJE  

• Czy mogę dołączyć do Waszej ekipy jako wolontariusz? 

Nie, ponieważ mamy już skompletowaną ekipę.  

• Mam kanał na YouTubie – czy mogę ubiegać się o akredytację? 

Możesz – na dole strony internetowej znajduje się odpowiedni formularz. Wypełnij go i
poczekaj na odpowiedź organizatorów.  

• Ile muszę mieć subów, żeby dostać akredytację? 

Nie mamy stałego progu – przyznawanie akredytacji  zależne będzie od liczby osób,
które o takową będą się ubiegały.  

• Kto może ubiegać się o akredytację medialną? 

Dziennikarze i czynni pracownicy redakcji (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) 

3. EVENT  

• Czy będzie możliwość kupienia czegoś do jedzenia? 

Tak, na terenie obiektu znajdą się lokale z jedzeniem.  



• Czy na pewno uda mi się zrobić zdjęcie z moim ulubionym YouTuberem? 

YouTuberzy będą dostępni na terenie eventu przez cały dzień –wystarczy, że będziesz
dobrze szukać i łapać ich na ściankach.  

• Czy na MeetUpie będzie mój ulubiony YouTuber? 

Sprawdzaj nasz fanpage MeetUp Polska – publikujemy tam na bieżąco listę twórców,
którzy pojawią się na evencie. 

• Jakie atrakcje będą na MeetUpie? 

Na naszej stronie internetowej opublikujemy niedługo cały program.  

• Jak znajdę strefę premium? Od której godziny mogę tam wejść? 

W TAURON Arenie Kraków  będą odpowiednie oznaczenia, a kilka dni przed MeetUpem
opublikujemy  mapkę  całego  eventu.  Dla  osób  z  biletami  premium  strefa  Premium
czynna będzie od godziny 11:00, a dla osób z biletami M&G od godziny 09:00.  

• Gdzie i kiedy odbędzie się Meet&Greet z ambasadorami? 

Meet&Greet odbędzie między 9:00 a 11:00 w strefie Premium. 


