TRANSMISSION
FESTIVAL

11. 9. 2021 | 21:30 | O2 arena

V Praze dne 1. 9. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL,
dovolujeme si Vás informovat, že u akce „TRANSMISSION festival”, která se měla konat
dne 24. 10. 2020 v O2 areně, došlo ke změně termínu jejího konání. Nově se uskuteční 11. 9. 2021.
Vyjádření pořadatel akce:
„Celý rok jsme usilovně pracovali na přípravách exkluzivní premiéry nové show Transmission Festivalu,
která měla později cestovat po světě. Víme, že jste se do Prahy velmi těšili na to, co jsme pro vás
přichystali, ale z důvodu světové pandemie a opatření k zabránění jejího šíření není Transmission
Festival možné zorganizovat. Nezbývá nám nic jiného než jen čekat, kdy se budeme moci opět setkat
na tanečním parketu.
Od počátku vypuknutí koronavirové krize jsme věřili, že epidemiologická situace bude na podzim
příznivější pro události s větším počtem návštěvníků. Aktuální situace se však nevyvíjí správným
směrem – neustálý nárůst pozitivních případů v ČR i ve světě, nemožnost cestovat bez omezení,
nemožnost shromažďovat se v uzavřených prostorech v počtu větším než 500 lidí, a to pouze za
dodržení přísných hygienických opatření, nás nutí učinit nelehké rozhodnutí.
Věříme, že v roce 2021 se situace skutečně zlepší a Transmission Festival se bude moci uskutečnit tak,
jak jsme všichni zvyklí. Se všemi umělci jsme se dohodli na účinkování i v náhradním termínu, takže
hudební program se nemění. Můžete se těšit na vystoupení Aly & Fila, Gareth Emery, Markus
Schulz (Rabbit Hole set), Paul Van Dyk, Rodg, Thomas Coastline (warm-up set) a Whiteno1se.
Do line-upu přibude ještě jedno zahraniční jméno.“
Všechny vstupenky zakoupené na původní datum zůstávají v platnosti na nový termín 11. 9. 2021.

MINIMÁLNÍ VĚK PRO VSTUP NA AKCI JE 18 LET!
VSTUPENKA 10 KČ / KS | CATERING 1.400 KČ / OSOBA
VSTUPENKA DO PREMIER CLUBU
NEOPRAVŇUJE KE VSTUPU NA TANEČNÍ PLOCHU!
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet
na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba
v hotovosti či kartou.
Vstupenky si můžete rovněž 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. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 11. 8. 2021. Pokud si do této
doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.

V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Eventboxu (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
Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 983
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

