FMX
GLADIATOR GAMES

27. 11. 2021 | 18:00 | O2 arena

V Praze dne 16.11.2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL SPORTOVNÍ
KATEGORIE,
po pečlivém uvážení a na základě různých vládních prohlášení se pořadatelé akce FMX Gladiator
Games rozhodli posunout 20. ročník na termín 27.11. 2021.
„Situace kolem pandemie COVID 19 se zlepšuje, ale ne tak rychle, aby nám 20. ročník dovolila
uspořádat. Vládní opatření zakazují hromadné akce. Nemáme žádnou garanci, že bychom byli schopni
akci zrealizovat jak v termínu, tak kvalitě, kterou očekáváte a kterou si zasloužíte. Je jasné, že O2 aréna
své brány neotevře. Vstupenky zůstávají v platnosti. Jsme vděční, že nás podporujete a pomáháte tak
udržet nejstarší FMX akci v Evropě živou. Díky také za spoustu podpůrných a motivujících zpráv. Je
nám to moc líto, ale věříme, že se brzy sejdeme v lepších časech,“ vzkazuje produkční tým a jezdci
FMX Gladiator Games

VSTUPENKA 490,- KČ / KS
CATERING 1.200,- KČ / DOSPĚLÁ OSOBA
DĚTSKÝ CATERING 300,- KČ / DÍTĚ DO 145 CM
Upozornění: Vzhledem k modulovému uspořádání O2 areny při této akci není možné využít Vaše
smluvní klubová sedadla, nabídneme Vám proto náhradní sedadla na Klubovém patře.
V případě Vašeho zájmu o koupi vstupenek na tato náhradní sedadla zašlete, prosím, Vaši objednávku
na Klientský servis. Aktuálně Vám můžeme nabídnout omezenou kapacitu těchto náhradních sedadel
v partyboxu klubového patra. V případě vyčerpání této kapacity Vám budou náhradní sedadla přidělena
po uplynutí opce, tedy v termínu 10 dní před akcí. Podmínkou čerpání náhradních vstupenek je platná
smlouva v době konání akce.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.
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

