
Concertele cu bilete se muta pe Stadion
Organizatorii de spectacole care anul viitor vor vrea sa aiba bilete de intrare pentru public vor putea sa isi
tina spectacolele pe Stadionul Municipal, dupa ce Primaria Sibiu a decis ca in Piata Mare este pentru
toata lumea - fara garduri si fara bilete.
  
  Municipalitatea a pregatit si un regulament in baza caruia va fi inchiriat stadionul, a anuntat ieri, in
conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Primaria Sibiu va permite utilizarea stadionului - terenul principal, terenul secundar, pista de atletism,
vestiare si tribune, etajul 1 al cladirii care cuprinde birouri, o sala de sedinte, sala de protocol si sala de
mese - pentru activitati sportive, concerte sau alte tipuri de evenimente, contra unui tarif pe ora sau pe zi. 
  
  in perioada de sezon 
  
  (1 martie - 31 octombrie), pentru evenimente si con-certe, pentru terenul principal se va plati un tarif de
2.000 lei/zi, pentru cel secundar se va plati 1.000 de lei/zi, pentru tribuna oficiala se va plati 2 lei/loc, iar
pentru tribuna 2 si peluze se va plati 0,5 lei/loc, acestea urmand sa se aplice doar in cazul evenimentelor
unde exista o taxa de intrare pentru spectatori.
  
  in cazul meciurilor si antrenamentelor de fotbal pentru amatori, pentru terenul principal de fotbal se va
plati 300 de lei/ora, iar pentru cel secundar se va plati 150 lei/ora. Pentru pista de atletism se va plati 5
lei/h/persona.
  
  Stadionul va fi oferit gratuit gradinitelor, scolilor gimnaziale si liceelor de stat pentru desfasurarea
competitiilor scolare sau pentru desfasurarea orelor de sport. De asemenea, stadionul va fi oferit gratuit
institutiilor de stat care organizeaza probe sportive sau competitii.
  
  Tarifele au fost fixate prin estimarea cheltuielilor cu utilitatile si intretinerea. Mai multe detalii despre
tarife si alte taxe, dar si clarificari si precizari din partea administratorului pot fi consultate in regulament,
pe www.sibiu.ro, la sectiunea " Anunturi publice ", incepand de astazi.

Cuvinte cheie: piata mare  primaria sibiu  stadionul municipal  concert  concerte  sibiul  fotbal  sport
sportiv  despre  cazul  anunturi  stadion  atletism  gradinite  primarul sibiului  inchiriat  aplice  bilete
antrenamente  timar  gratuit  klaus iohannis  atl  antrenament
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