
 

GALASHOW SVĚTOVÉHO PARKURU 
PRAGUE PLAYOFFS 2023 

 

16. – 19. 11. 2023| O2 arena 
  



 

V Praze dne 19. 11. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SPORTBOXU, 

dovolujeme si Vás pozvat na již pátý ročník největší světové show v parkuru, Global Champions 
Prague Playoffs 2023, která se uskuteční od 16. do 19. listopadu 2023 v O2 areně. 

„Global Champions Prague Playoffs 2023 bude posledním ročníkem, který se uskuteční v libeňské 
areně. Pokračujeme v úsilí nabídnout parkurový sport co největšímu počtu fanoušků. Všichni se 
tradičně kromě sportovního programu můžou těšit i na spektakulární doprovodnou show,“ říká 
předseda organizačního výboru Prague Playoffs Jan Andrlík. 
 
Pátý ročník světové parkurové soutěže v Praze tradičně přivítá celkem šestnáct družstev. Fanoušci 
se rovněž mohou těšit na světová jména včetně mistrů světa nebo olympijských šampionů. Šanci 
dostanou i mladé parkurové naděje do 25 let. 
 

CENOVÉ PODMÍNKY  
 

Datum 
Vstupenka / 

osoba 
Catering / dospělá 

osoba 
Catering / dítě do 

145cm 

16.11.2023 10 Kč 2 100 Kč 400 Kč 

17.11.2023 10 Kč 2 600 Kč 400 Kč 

18.11.2023 10 Kč 2 600 Kč 400 Kč 

19.11.2023 10 Kč 2 600 Kč 400 Kč 

 

Vstupenky si můžete rezervovat a nakupovat 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. 
Vstupenky si můžete také zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP 
pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), platba v hotovosti či kartou. VIP pokladny jsou otevřeny 
každý pracovní den v době od 13.00 do 18.00 hodin, v den akce od 13.00 až cca 1 hodinu po začátku 
akce. 

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Parkovací místo je možné zakoupit 
online v klientské zóně:  
PARKING VIP O2 ARENA – cena 600,- Kč/akce 
PARKING VIP STAGES HOTEL – cena 500,-Kč/akce 

Dovolujeme si Vám nabídnout také služby lifestylového hotelu STAGES HOTEL PRAGUE, který 
se nachází hned vedle O2 areny a O2 universa. Hotel je součástí sítě Tribute Portfolio, která patří do 
řetězce Marriott International. Hotel nabízí nezapomenutelný zážitek spojený s hudbou, show, 



 

skvělým servisem a spoustou dalších zajímavých překvapení. Budete-li mít zájem využít služeb 
hotelu, kontaktujte prosím rezervační oddělení hotelu na tel. 221 000 888 nebo 
reservations@stageshotel.com. 

V případě zájmu o pronájem VIP partyboxu při této akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení 
O2 areny: 
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918 
MgA. David Nushart,  nushart@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 917 
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz  ; tel.: +420 266 771 995 

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 
Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel.: +420 266 771 929 

Na setkání s Vámi se těší    
Tým obchodního oddělení 

a klientského servisu 
Bestsport, a.s. 

provozovatel O2 areny a O2 universa 
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