
 

 

FAQ - Pytania i odpowiedzi – Wersja dla Cosplayerów 

 

Czy Cosplayerzy mogą wejść na PGA za darmo?  

Nie, osoby przebierające się, są w większości przypadków takim samym uczestnikiem jak każdy i 
muszą mieć przy sobie bilet. Wyjątek stanowią finaliści konkursu Cosplay Show.  

Jak zdobyć zaproszenia na PGA Cosplay Show? 

Proste! Wziąć udział w konkursie PGA Genesis Cosplay Show i zostać jednym z finalistów. Tegoroczni 
Finaliści konkursu zostali już wyłonieni , zapraszamy do udziału w przyszłym roku. Finał Konkurs 
odbędzie się w Hali 5 na Scenie Głównej PGA w niedzielę o godzinie 12:00 

Jakie elementy stroju Cosplay są zakazane?  

Wszystkie te, które mogą spowodować szkody lub krzywdę u innych uczestników imprezy. Wszystkie 
repliki broni bohaterów z gier, muszą być bezpieczne i w miarę możliwości wykonane z miękkich 
materiałów. Broń która wymaga oznakowania (ASG, repliki broni palnej, łuki, kusze i jakieś większe 
drewniane z elementami metalu) będą znakowane w Wejściu Północnym obok szatni. 

Zamierzam przyjść w przebraniu cosplay, ASG lub rekonstrukcyjnym – czy zostanę wpuszczony? 

Wszyscy twórcy cosplay oraz fani przebierania się w ulubione postaci oraz grupy rekonstrukcyjne są 
na PGA mile widziane i dodają imprezie kolorytu. Ważne jednak, aby pamiętać o kilku zasadach, jeśli 
chodzi o przygotowanie stroju, tak, aby nie stwarzał On zagrożenia dla innych uczestników imprezy.  

Chcę przyjść na PGA w stroju wojskowym/ASG lub rekonstrukcyjnym, co mogę ze sobą zabrać a 
czego nie?  

W przypadku wszelkiego rodzaju mundurów, to są one dozwolone, o ile nie mają na sobie symboli i 
emblematów zabronionych prawem w Polsce.  

Mundury nie powinny zawierać elementów niebezpiecznych – takich jak płyty stalowe wypełniające 
kamizelki kuloodporne lub ostre zakończenia elementów stroju.  

Chcę przynieść ze sobą replikę broni do ASG lub inną replikę broni palnej, – o czym musze 
pamiętać?  

Wszelkiego rodzaju repliki broni palnej, są dozwolone, ale zostaną sprawdzone pod kątem 
bezpieczeństwa przed wejściem. Broń taka, nie może być na czas PGA naładowana jakimkolwiek 



rodzajem pocisków – magazynki powinny być puste. Broń taka wymaga oznakowania przez 
pracowników Ochrony w Wejściu Północnym obok kołowrotów – po prawej stronie 

 

Broń biała – czy można ją mieć przy sobie?   

Nie. Wszelkiego rodzaju (noże, miecze itd.) oraz akcesoria takie jak bagnety, toporki, saperki – są 
całkowicie zakazane i mogą być podstawą do nie wpuszczenia uczestników na PGA.  

Czy mogę mieć ze sobą bagnet?  

Nie. Bagnety są rodzajem broni białej i nie będą akceptowane podczas PGA.  

Czy mogę mieć na sobie hełm?  

Tak, ale w miarę możliwości wykonany z lekkich materiałów.  

Czy mogę mieć ze sobą katanę? 

Niestety nawet niezaostrzone repliki tych samurajskich mieczy, mogą być niebezpieczne, dlatego nie 
ma możliwości wniesienia tego typu broni. Pozostaje przygotować bardziej bezpieczną replikę lub 
wykorzystać drewniany boken, schowany oczywiście w pochwie na czas trwania PGA   

Czy mogę mieć ze sobą maskę przeciwgazową? 

Maski są akceptowalne   

Czy cosplayerzy mają się gdzie przebrać? 

Tak! W Hali 6 na antresoli znajdzie się szatnia cosplay ,w której będzie można spokojnie przebrać się 
w kostium. Szatnia nie jest jednak nieskończenie duża więc prosimy o nie zabieranie ze sobą wielkich 
walizek i toreb tak aby zostawić miejsce dla innych uczestników. Szatnia cosplayowa jest dostępna 
dla każdego cosplayera w dniach piątek i sobota, natomiast w niedzielę korzystać z niej mogą 
wyłącznie finaliści Cosplay Show. 

Czy na terenie imprezy znajdzie się miejsce na naprawę kostiumu? 

Tak! Zapraszamy Was do Strefy Cosplay w Hali 6 gdzie znajdziecie podstawową cosplayową apteczkę 
z klejami, taśmą klejącą czy igłą i nitką. 

Czy na terenie imprezy znajdzie się miejsce do odpoczynku w stroju? 

Tak! W Hali 6 każdy znużony cosplayer znajdzie pufki, leżaczki oraz wodę i poczęstunek do 
podładowania sił przed dalszym zwiedzaniem imprezy. 

Czy przewidziane jest Fotostudio? 

Tak! Szukajcie Fotostudia Divbor w Hali 6 w ramach Strefy Cosplay. Oprócz tego, na imprezie 
znajdziecie wielu fotografów - hobbystów z profesjonalnym sprzętem fotograficznym. Warto zaczepić 
ich, zapytać o zdjęcia – jest duża szansa, że się zgodzą  

 

 

 



FAQ ogólne - Pytania i odpowiedzi 

Co to jest PGA? 

PGA, czyli Poznań Game Arena to największe i najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej targi 
gier komputerowych oraz rozrywki multimedialnej. Historia PGA sięga 2004. To ponad 10 lat tradycji, 
doświadczeń i relacji zarówno z wystawcami jak i zwiedzającymi. Ten spektakularny event skierowany 
jest dla wszystkich miłośników gier, nowych technologii gamingowych i multimediów. To aż 3 dni 
pełne emocjonujących turniejów, konkursów, premier gier i sprzętu, na które w 2016 roku 
przyjechało ponad 71 tys. zwiedzających. Na PGA znajdziesz m.in. ponad 1000 stanowisk do gry, 
spotkasz się z dziesiątkami twórców gier i popularnych YouTuberów gamingowych, odwiedzisz 
stanowiska aż 130 wystawców. 

Gdzie odbywa się PGA? 

Targi Gier Komputerowych i Multimedialnej Rozrywki - Poznań Game Arena  (PGA) odbywa się w 
Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, tuż obok Dworca PKP. 
Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich 
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań 

Pawilony, w których będzie odbywać się impreza: 5 i 6  

WEJŚCIA NA TARGI:  

- Hol Wschodni od ulicy Głogowskiej vis a vis Mostu Dworcowego  

- Hol Północny od ulicy Bukowskiej  

WJAZD DLA ZWIEDZAJĄCYCH – BRAMA NR 7 od ulicy Bukowskiej (tylko z zakupionym bileme wjazdu 
i biletem na PGA) 

 

 

 



Czy mogę kupić bilety na PGA na miejscu w kasach? 

Nie. Bilety na PGA sprzedajemy tylko online w pulach określonych przez limity zwiedzających targi w 
danym dniu. Jeśli w systemie sprzedażowym bilet na dany dzień jest wyszarzony i nie można dodac 
go do koszyka oznacza to, że po prostu na ten dzień nie ma już biletów i nie będzie możliwości 
wpuszczenia większej ilości zwiedzających.  

Bilety online można znaleźć tutaj: https://tobilet.pl/poznan-game-arena-2021.html  

Czy na jednym bilecie można wchodzić i wychodzić poza teren targów? 

Nie, bilety sprzedawane na PGA są jednorazowego wejścia. W przypadku Karnetu jest to jedno 
wejście na każdy dzień targów. Opuszczając teren targów danego dnia nie ma możliwości powrotu na 
targi na tym samym bilecie. 

 

Czy liczba biletów lub zwiedzających jest ograniczona? 

Tak, obowiązuje nas limit 10m2 powierzchni imprezy na 1 osobę, dlatego ilość osób, które mogą 
przebywać na terenie targów w jednym momencie jest ograniczona. 

Jednakże osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid 19, które zechcą na wejściu potwierdzić swoje 
szczepienie używając kodu QR np. na koncie mObywatel z Internetowego Konta Pacjenta lub mając 
przy sobie wydrukowany certyfikat szczepienia z kodem QR, nie są wliczane do limitu, dzięki czemu 
na targach może przebywać większa ilość zwiedzających 

Czy trzeba być zaszczepionym przeciw Covid-19 aby wejść na targi? 

Nie jest to wymagane, jednak osoby w pełni zaszczepione, które udokumentują swoje szczepienie 
przy wejściu na PGA będą mogły wejść osobnym wejściem i nie będą liczone do obowiązującego 
limitu uczestników targów. W ten sposób więcej osób będzie mogło skorzystać z dostępnych atrakcji 
w tym samym czasie. 

 

W jaki sposób potwierdzić zaszczepienie przeciw Covid-19? 

Aby potwierdzić zaszczepienie konieczne jest posiadanie zaświadczenia z kodem QR. Zaświadczenie 
można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta, lub uzyskać w przychodni. Odpowiedni dokument 
można także pobrać w aplikacji mObywatel lub wyświetlić kod QR na ekranie telefonu. 

 

Dlaczego osoby zaszczepione wchodzą na teren targów korzystając z innych kołowrotków? 

To zabieg wyłącznie dla celów statystycznych. W ten sposób możemy łatwo policzyć osoby 
zaszczepione, oraz pozostałych zwiedzających (w przypadku których obowiązuje limit 1 osoby 

na 10 m2). 

Podstawę stanowi Regulamin dla Zwiedzających targi 

 

Jakie środki bezpieczeństwa związane z Covid-19 obowiązują na targach? 

https://tobilet.pl/poznan-game-arena-2021.html
https://poznanmotofest.pl/media/j1tfv34q/regulamin-dla-zwiedzaj%C4%85cych_11-06-2021.pdf


Międzynarodowe Targi Poznańskie spełniają wszelkie normy i wytyczne GIS, potrzebne do 
organizowania imprez targowych w okresie pandemii. Każdy zwiedzający przechodzi przez 
termowizyjny pomiar temperatury oraz jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na targi 
oraz zakrywania ust i nosa (w dowolny sposób) w trakcie przebywania wewnątrz ( na Pawilonach 
targowych). Na terenie targów dostępny jest maseczkomat (Hol Wschodni). 

Więcej o standardach bezpieczeństwa można przeczytać TUTAJ: 

Czy muszę nosić maseczkę w trakcie targów? 

Na terenie ekspozycji wewnątrz Pawilonów uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa. 
Natomiast na terenie otwartym nie jest to wymagane, podobnie jak  we wszystkich innych obiektach 
handlowych, rekreacyjnych czy kulturalnych. 

 

A jeśli przyjadę samochodem? 

Wjazd dla zwiedzających odbywa się Bramą nr 7 od ulicy Bukowskiej. Kierowca musi okazać na 
Bramie zarówno Wjazdówkę jak i Bilet na targi.  

Parking dla zwiedzających w tym roku został znacznie ograniczony ze względu na trwające na terenie 
MTP remonty oraz obecność Szpitala Tymczasowego. Po wyczerpaniu puli biletów wjazdowych, nie 
będzie możliwości zakupu biletu wjazdowego na bramie w trakcie targów. 

Ogólnodostępne parkingi blisko targów znajdują się w Centrum Handlowym Avenida oraz na ulicy 
Matejki. 

Dlatego zalecamy przyjazd komunikacją miejską. 

 

Czy w ramach biletu na PGA wejdę też na Game Industry Conference? 

W tym roku niestety nie, ze względu na ograniczenia ilościowe zwiedzających.  

Czy są rodzinne bilety na PGA? 

Nie. 

Czy na PGA obowiązuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny? 

Nie. 

Czy są tańsze lub darmowe bilety na PGA dla dzieci? 

Dzieci do lat 4 wchodzą za darmo. Dla starszych dzieci obowiązuje cena regularna. 

 

Czy muszę drukować bilet na PGA zakupiony online? 

Nie trzeba  - można mieć bilet w telefonie, dla tradycjonalistów polecamy druk. :)  
Istotny jest kod kreskowy - musi być nieuszkodzony i dobrze widoczny. 

 

Mój bilet wygląda dziwnie, jak mogę sprawdzić czy jest ok? 

https://mtp.pl/media/22899/instrukcja_bezpieczenstwa_epidemiologicznego.pdf?_ga=2.106164741.743354809.1634539756-729982058.1618820568


Przede wszystkim nie pokazuj jego zdjęcia publicznie w internecie. To umożliwi innym osobom 
wydruk kodu kreskowego, który upoważnia do wejścia na bramce. Możesz skontaktować się z nami 
najlepiej przez facebooka PGA: www.facebook.com/PoznanGameArena 

 

Czy mogę najpierw otrzymać fakturę pro forma na zakup biletów na PGA? 

Tak, w tym celu należy skontaktować się z bileterią online, w  której chcesz zakupić bilet. 

 

Czy na PGA jest bezpiecznie dla małych dzieci? 

Targi zapewniają pełne bezpieczeństwo. Jednak z powodu tłumu warto mieć małe, jeszcze 
niesamodzielne dziecko pod pełną opieką. Maluszkom do 2 roku życia zdecydowanie polecamy 
słuchawki wygłuszające. Z doświadczenia wiemy, że dzieci powyżej 6 roku doskonale się bawią na 
PGA, a starszaki powyżej 13 roku życia nie potrzebują pełnoletniego opiekuna i “rządzą” na imprezie 
:) 

Czy będzie opieka dla małych dzieci na PGA? 

Nie. Dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą wejść na PGA tylko pod opieką pełnoletniego 
opiekuna. 

 

 

 

Które wejścia na PGA będą otwarte? 

Wejścia Wschodnie  

Wejście Północne 

Wjazd: Brama 7  

 

Przy których wejściach kupię bilet na PGA? 

Nie będzie możliwości kupna biletu na PGA w kasach i wejściach 

 

Jak długo czeka się w kolejce, żeby wejść na PGA? 

Staramy się, aby średni czas oczekiwania w kolejce nie przekraczał 10 minut. Czasem można wejść od 
razu, jednak najczęściej w porannych godzinach kolejki są większe i oczekiwanie może się wydłużyć. 
Przy wpuszczaniu rotacyjnym (wpuszczamy określoną ilość osób, a kolejne osoby dopiero po pewnym 
czasie) czas oczekiwania może wynieść nawet około godziny. W poprzednim roku uruchomiliśmy 
jednak szybkie bramki i więcej wejść, więc zrobimy wszystko, aby ten czas był jak najkrótszy. 

Czy na terenie targów mogę kupić coś do jedzenia? 

http://www.facebook.com/PoznanGameArena


Tak – zarówno obiad jak i przekąski, napoje i słodycze znajdziesz na terenie Targów. W Pawilonach 5 i 
6 zlokalizowane są kawiarnie MTPcafe i MTP Bistro a w pawilonie 6 dodatkowa Strefa 
Gastronomiczna. 

Zachęcamy też do korzystania z Restauracji Garden City na terenie MTP – Pawilon PCC 

 

Czy na terenie targów jest bankomat? 

Na terenie targów można płacić bezgotówkowo (do czego zachęcamy) można też wypłacić gotówkę 
korzystając z funkcji cashback przy okazji dowolnych zakupów w punktach MTPcafe i MTPbistro. 
Maksymalny limit wypłacanej gotówki to 300 zł - karty VISA, 500 zł - karty MasterCard. 

Bankomat zlokalizowany jest poza terenem targów przed Wejściem Wschodnim od strony Mostu 
Dworcowego /ulicy Głogowskiej. 

 

 


