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Dobrý den, 

děkujeme za Váš nákup speciální edice vstupenek Meet & Greet, na koncert skupiny Elán v 
Brně konané dne 20.10.2018, v hokejové hale DRFG Aréna.


Rádi bychom Vám představili program a informace k plánovanému koncertu.


Prosíme, dostavte se v čase 17:00 k zadnímu vchodu, viz. mapka níže. 

V tento čas Vás přivítá koordinátor, obdržíte welcome drink, DVD Elán, visačku Elán, která 
Vás opravňuje ke vstupu do zázemí koncertu.


Každý návštěvník akce se při vstupu do zázemí podrobí osobní prohlídce, která je 
zaměřena na nebezpečné věci, jako jsou zbraně, nože a podobně. Do zázemí akce je zákaz 
vnášení vlastního pití a jídla.


Po osobní prohlídce Vás security a koordinátor doprovodí na zvukovou zkoušku skupiny 
Elán, na které je zakázáno natáčet a fotit jakýkoliv zařízením, včetně chytrých mobilních 
zařízení a telefonů.


Po zvukové zkoušce, její konec plánujeme v čase 18:30, Vás security a koordinátor 
doprovodí do zázemi akce a šatny skupiny Elán, kde Vás čeká seznámení s kapelou, 
drobný catering a lehký drink. Následně proběhne focení před fotostěnou s Jožem 
Rážem, Vašem Patejdlem a Janem Balážem. Fotografie od našeho fotografa si následně 
můžete stáhnout na facebookém profilu skupiny Elán, na adrese : https://
www.facebook.com/skupinaElan/ , případně se můžete přímo na místě domluvit s naším 
fotografem na zaslání emailem.


Po focení v čase 18:45 budete doprovozeni na svá místa v hale a usazeni.

Po skončení akce, které je naplánované na 22:00, máte také možnost opustit halu zadním 
vchodem, tedy vchodem, kterým jste na akci přišli v 17:00. Pro opuštění akce zadním 
vchodem platí, že se dostavíte v čase 22:05 do levé části před pódiem, kde na Vás bude 
čekat koordinátor a doprovodí Vás z haly zadním vchodem ven, viz. mapka níže. 
Samozřejmě můžete arénu opustit také jakýmkoliv východem označeným EXIT.


Děkujeme za Váš čas, těšíme se na shledání s Vámi a doufáme, že si oslavy 50 let skupiny 
Elán užijete.


Kontakt na koordinátora, email : elan@iime.co.uk, tel: +420 777 728 024

Odkaz na mapu příchodu  také zde : https://mapy.cz/s/33QoK 
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MEETING POINT PRO VÁŠ PŘÍCHOD

MEETING POINT PRO ODCHOD Z HALY


