Dojazd
Z Wrocławia do Bielawy kursują autobusy PKS, rozkład jazdy i cennik można
sprawdzić na oficjalnej stronie przewoźnika. Możliwy jest również dojazd autobusem
PKS do sąsiadującego z Bielawą miasta Dzierżoniów, a stamtąd do Bielawy
podmiejskimi liniami nr 1, 2, 3, 5 i 6.
Oprócz tego oferujemy specjalnie przygotowane połączenie Wrocław-Festiwal: po 2
pociągi w piątek i w sobotę, w niedzielę oferujemy też opcję powrotu do Wrocławia.
Jeden z kursów w ciągu dnia jest wyjątkowy, gdyż będzie w nim grał nasz
selektor. Będą to pociągi odjeżdżające o 17:05 z Dworca PKP Wrocław. Całkowity
koszt przejazdu to bilet wg cennika Koleje Dolnośląskie S.A.. Pociągi zatrzymują się
na stacji Dzierżoniów Śląski, a tam czekać na Was będą podstawione BEZPŁATNE
autobusy, które dowiozą Was na teren Festiwalu. Podróż z Dzierżoniowa do Bielawy
wliczona jest w koszt biletu kolejowego! W niedzielę podwózka autobusem z
Festiwalu do Dzierżoniowa jest za darmo - tam, na dworcu PKP, należy kupić bilet na
pociąg do Wrocławia.

Parking
Przy wejściu na teren festiwalu zlokalizowany będzie niestrzeżony płatny parking.

Kasy festiwalowe
Zakup karnetów oraz biletów jednodniowych na miejscu będzie możliwy w dniach
trwania festiwalu. Kasy, znajdujące się przy parkingu, będą otwarte w dniach 17-19
sierpnia 2017, w czwartek od godziny 14:00, a w piątek i sobotę od godziny 10:00.
Bilety na festiwal można nabyć również na stronach Ekobilet.pl i Ticketpro.pl oraz w
sieciach sprzedaży Empik, Saturn i MediaMarkt na terenie całego kraju. W Bielawie
karnety dostępne są w Centrum Informacji Turystycznej.

Wymiana biletów na opaski
W bezpośrednim sąsiedztwie kas festiwalowych znajdować się będzie punkt
wydawania opasek. Będzie on czynny w dniach trwania festiwalu, w czwartek od
godziny 14, a w piątek i sobotę od godziny 10.00. Opaski będą upoważniały do pobytu
na terenie imprezy oraz będą dawały możliwość swobodnego opuszczania
festiwalu i wchodzenia z powrotem. Poszczególnym biletom będą odpowiadały
konkretne rodzaje opasek. Z danej opaski może korzystać tylko jedna osoba.
Zerwanie bądź uszkodzenie opaski spowoduje utratę prawa do przebywania na
terenie festiwalu.

Pole namiotowe
Pole namiotowe umiejscowione jest w pobliżu sceny głównej, na terenie OWW
Sudety. Będzie do niego prowadziło osobne wejście. Pole otwarte będzie od czwartku,
17.08.2017 od godziny 10:00. Koszt spędzenia doby na terenie pola to 6zł/os. Do tego
należy doliczyć jednorazową opłatę za rozbicie namiotu w wysokości 10zł. Dzieci do
lat 7 wchodzą za darmo. Będzie możliwość skorzystania z prysznica (koszt: 3zł).
Przypominamy również o obowiązującym zakazie wchodzenia ze zwierzętami oraz
grillowania. Polem namiotowym na festiwalu zarządza OSiR w Bielawie:
http://www.osir.bielawa.pl/

Stoiska i gastronomia
Teren festiwalu to również stoiska, oferujące uczestnikom imprezy różnego rodzaju
pamiątki, takie jak: biżuteria, ubrania, płyty CD, rękodzieło, itp. Wśród nich
znajdować się będzie oficjalne stoisko Regałowiska, gdzie można nabyć koszulki
i gadżety związane z festiwalem. Na terenie strefy gastronomicznej, umiejscowionej
w okolicy fontanny, festiwalowicze będą mogli zaopatrzyć się w zimne napoje czy
spożyć ciepły posiłek.

Sklepy spożywcze
W odległości około 500 m od terenu festiwalu, przy ul. Wysokiej, znajduje się
niewielki sklep spożywczy. Najbliższy supermarket (Biedronka) położony jest
w odległości około 1,5 km, przy ulicy Lipowej 3.

Festiwalowa Strefa Dziecka i inne atrakcje
Festiwalowa Strefa Dziecka oferuje mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Na
terenie festiwalu animator Daria Jankowska zadba o to, by Wasze pociechy nie zaznały
nudy. Tuż obok festiwalu zlokalizowany jest plac zabaw, a także Jezioro Bielawskie,
nad którym można przyjemnie spędzić czas pomiędzy koncertami. Na środku jeziora
znajduje się wyspa, a na niej miejsca przeznaczone do grillowania. Jeśli ktoś woli
spędzić swój czas bardziej aktywnie, polecamy piaszczystą, strzeżoną plażę, gdzie
można wypożyczyć kajaki oraz rowerki wodne. Przed wejściem na teren festiwalu
znajduje się świeżo wyremontowany odkryty basen. Oprócz głównej niecki, w której
można swobodnie popływać, można tam znaleźć także brodzik i wodny plac zabaw
dla najmłodszych, które z pewnością dostarczą pociechom wiele radości.

Bankomat
Najbliższy bankomat (sieci Euronet) zlokalizowany jest przy ul. Lipowej 3, obok
supermarketu Biedronka. Odległość pomiędzy bankomatem a terenem festiwalu
wynosi około 1,5 km.

