GLOBAL CHAMPIONS
PRAGUE PLAYOFFS 2021

18. – 21. 11. 2021
O2 arena

V Praze dne 29. 5. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs
se přesouvá na rok 2021, v pražské O2 areně se uskuteční od 18. do 21. listopadu 2021.
V pondělí 25. května oznámili organizátoři seriálu Global Champions: „Vzhledem k opatřením ohledně
pandemie koronaviru nebude letošní sezona dokončena a prestižní seriál bude restartován v roce
2021.“
“V návaznosti na rozhodnutí organizátorů seriálu Global Champions potvrzujeme, že i vrcholná akce
sezony Prague Playoffs byla přeložena a uskuteční se v listopadu 2021,” potvrdil Jan Andrlík, předseda
organizačního výboru Global Champions Prague Playoffs.
Původně byl třetí ročník Prague Playoffs plánován na 19. – 21. listopad 2020, kdy se měli v O2 areně
a O2 universu představit nejlepší světoví jezdci a koně na základě celoročních sérií Global Champions
League a Longines Global Champions Tour.
“Vstupenky, zakoupené na letošní ročník, zůstávají v platnosti i na nový termín. Pevně věříme, že je
diváci využijí,” dodává Andrlík.

CENOVÉ PODMÍNKY

Datum

Vstupenka /
osoba

Catering / dospělá
osoba

Catering / dítě do
145cm

18.11.2021

10 Kč

1 700 Kč

300 Kč

19.11.2021

10 Kč

2 150 Kč

400 Kč

20.11.2021

10 Kč

2 150 Kč

400 Kč

21.11.2021

10 Kč

2 150 Kč

400 Kč

Vstupenky do Vašich smluvních Skyboxů si můžete rezervovat prostřednictvím internetu z pohodlí Vaší
kanceláře či domova (www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“) s možností
online platby a vytištění hometicketu, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním
převodem. V případě volby bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na
VIP pokladnách v O2 areně. Případně máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem
v rámci Prahy.
Vstupenky si můžete rovněž zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP
pokladnách v O2 areně (vestibul vstupu č. 10). VIP pokladny jsou otevřené každý pracovní den v době
od 13 do 18 hodin, v den akce již od 10 hodin.
Jednorázové parkovací karty, které umožnují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyčerpání vyhrazené kapacity za cenu á 400 Kč/den.
V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Event Boxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této
akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918

Kontakt na Klientský servis O2 areny:
Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 994
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 944
Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz, tel: +420 266 771 983
Na setkání s Vámi se těší

Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

