
RETRO MOTOR SHOW 2022 

REGULAMIN WSTĘPU DLA OSÓB 

Z BILETEM SPECJALNYM 

 

1. Osoba posiadająca bilet specjalny, aby wejść na targi Retro Motor Show w dniach 28-

30.10.2022, musi być przebrana w klimacie retro. Stylizacja typowa dla lat dawnych lat 

– minimum ’80-tych.  

 

2. Osoba przebrana musi mieć na sobie minimum 3 elementy jasno wskazujące na 

niecodzienność ubioru, z czego minimum jedna z nich to okrycie wierzchnie.   

 

3. Lista elementów ubioru branych pod uwagę przy weryfikacji: 

 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

Okrycia wierzchnie: 

 sukienka; 

 spódnica; 

 spodnie; 

 bluzka; 

 koszula; 

 garsonka; 

 płaszcz; 

 marynarka; 

Okrycia wierzchnie: 

 marynarka; 

 koszula; 

 spodnie; 

 kamizelka; 

 płaszcz; 

 

Dodatki: 

 buty; 

 kapelusz / toczek / fascynator; 

 szal; 

 kolczyki; 

 naszyjnik; 

 rękawiczki; 

 parasolka; 

 opaska / przepaska na głowę,  

 okulary; 

 szal z piór boa,  

 torebka z biglem; 

 perły; 

 wachlarz. 

Dodatki: 

 kapelusz; 

 krawat; 

 szelki; 

 buty; 

 mucha; 

 okulary. 

 

 

4. Broń oraz rekwizyty zwiedzającego nie mogą być zaostrzone. Metal dozwolony jest 

jedynie jako baza broni obłożona miękkimi tworzywami np. pianka, tworzywa 

termoplastyczne. Dozwolone jest drewno, plastik oraz inne miękkie i bezpieczne 

materiały. Jest całkowity zakaz wnoszenia broni białej i palnej. 
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5. Zasady wstępu na teren targów: 

 

5.1. Wstęp dla osób w przebraniach uruchomiony jest TYLKO w Wejściu Północnym, od ul. 

Grunwaldzkiej/Bukowskiej.  

 

 
 

5.2 Prosimy kierować się do oznaczonej bramki dla osób z biletem specjalnym. Tam osoba z 

obsługi zweryfikuje zgodność stroju z powyższą listą. 

 

5.3 W przypadku, gdy ktoś będzie miał zakupiony bilet specjalny, ale nie będzie miał 

przebrania, aby wejść na targi musi dokonać dopłaty w wysokości 11zł w kasie. 

 

5.4 Bilety specjalne można też kupić w kasie, na miejscu (oczywiście posiadając stosowne 

przebranie) w tej samej cenie co online, tj. 29zł. 

 


