
LaczyNasPilka.pl

HOLANDIA

ASYSTENT KIBICA

POLSKA
LIGA NARODÓW UEFA

11 CZERWCA 2022  I   20:45  I   ROTTERDAM

vs



Mecz:
Rodzaj meczu: 
Data:
Rozpoczęcie meczu: 
Otwarcie bram:
Stadion:

Holandia – Polska
mecz w ramach Ligi Narodów
11/06/2022 (sobota)
20:45 czasu lokalnego / polskiego
18:45 czasu lokalnego / polskiego
Stadion Feijenoord ‚De Kuip’; pojemność 51 117,
Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam, Holandia

WPROWADZENIE
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowany w porozumieniu z Holenderskim Związkiem Piłki 
Nożnej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji Polski wybierających się na mecz Holandia – 
Polska na Stadionie Feijenoord „De Kuip” w Rotterdamie w dniu 11 czerwca 2022 r. (sobota). Informacje 
zawarte w dokumencie dotyczą osób, które zakupiły bilet na mecz za pośrednictwem Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i serwisu www.laczynaspilka.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 czasu lokalnego.
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WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DOKUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZENOŚNYM / TELEFONIE
NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT MOŻE ZOSTAĆ ZAKTUALIZOWANY LUB UZUPEŁ-
NIONY O NOWE INFORMACJE TAKŻE W DNIU MECZU – NAJBARDZIEJ AKTUALNA WERSJA ZNAJDUJE SIĘ
NA STRONIE https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica lub http://asystentkibica.pl/
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Telefon alarmowy:

112 (ogólny alarmowy – straż, pożarna, policja, pogotowie ratunkowe)
09 00 88 44 (bezpośredni numer na policje)
08 00 08 88 (pomoc drogowa)
126 (Policja drogowa)
116 000 (numer telefonu w przypadku zgłoszeń zaginięcia dzieci).

Ambasada:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

Tel.: +31 70 79 90 100
E-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

Telefon alarmowy (w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula):

+31 70 70 11 036

Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00–09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Holan-
dii całodobowo.

Numer kierunkowy: +31
Waluta: Euro (kod waluty EUR) 1 EUR = 4,59 PLN (kurs NBP z dn. 03.06.2022)

http://www.laczynaspilka.pl
https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica
http://asystentkibica.pl/
mailto:haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
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Polskie sektory (tzw. Vak) zlokalizowane są na balkonie trybuny: GG, FF oraz EE, zaznaczone poniżej na 
zdjęciu:

Dedykowana brama dla polskich kibiców: 

wejście na sektory gości tzw. AWAY SECTOR (wejście od dworca kolejowego – Rotterdam Stadion) jest 
zlokalizowane przy Olympiaweg.
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O której godzinie będę mógł wejść na stadion?

Jak dotrę na stadion?

Holenderski Związek Piłki Nożnej, ze względu na planowane kontrole sugeruje przybycie na stadion najwcze-

śniej jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż kiedy bramy stadionowe zostaną otwarte o godzinie 18:45 

czasu lokalnego. Organizator meczu rekomenduje przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe. W ocze-

kiwaniu na mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, obejrzeć występy artystyczne na płycie, a także 

zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicznych.

Stadion Feijenoord „De Kuip” jest położony w dzielnicy Feijenoord, około 4,5 kilometra od centrum miasta; 5,5 

kilometra od dworca głównego (Rotterdam Centraal); ok 14 km od międzynarodowego portu lotniczego Rotter-

dam (Rotterdam The Hague Airport), położonego 6 km od centrum Rotterdamu (kod IATA to RTM).
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SAMOLOT SAMOCHÓD
Z portu lotniczego Rotterdam (RTM) kursują autobusy do centrum miasta – linia nr 33. Bilet można nabyć 

na stronie: https://9292.nl/en. Koszt bilety to 2 €. 

Organizator wskazuje, że w pobliżu stadionu będzie dostępna ograniczona liczba miejsc parkingowych 

dla samochodów. Bilety na poszczególne parkingi można nabyć za pośrednictwem strony:

Oranje in Stadion Feijenoord (wizzymaps.com)

DOJAZD NA STADION DOJAZD NA STADION

TRAMWAJ

POCIĄG 

Przyjeżdżając tramwajem na stadion Feijenoord „De Kuip” należy przejść na drugą stronę stadionu, aby 
dostać się do wejścia dla gości tj „AWAY SECTOR”. Organizator zwraca się z prośbą do kibiców, ale zwra-
cać uwagę na oznaczenia kierujące do wejścia „AWAY SECTOR”. 

Zaplanuj swoją podróż za pośrednictwem strony: https://www.ns.nl/en

Organizator rekomenduje podróż na stadion z użyciem komunikacji miejskich, a w szczególności z po-
ciągu. 

Przystanek kolejowy na Stadionie Feijenoord funkcjonuje od około 2 godzin przed rozpoczęciem meczu, 
kierując się pociągiem z głównego dworca kolejowego w Rotterdamie (Rotterdam Centraal).

Przystanek kolejowy znajduje się centralnie przed wejściem do sektorów gości (tj. AWAJ SECTOR) 
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https://9292.nl/en
http://wizzymaps.com
https://www.ns.nl/en
https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/ 
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Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez Polski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl obejmują 
trzy sektory EE, FF, GG na balkonie. Dostęp na niniejsze sektory możliwy jest od wejścia AWAY SECTOR, 
zlokalizowanego na stacji kolejowej Rotterdam Stadion, od ulicy Olympiaweg.

Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą 
kontrolowane przez służby organizatora lub Policję.

Na stadionie są dedykowane miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiast 
takie miejsca nie znajdują się na sektorach z polskimi kibicami. Należy skierować się do wejścia nr 25,
a stamtąd osoby zostaną poprowadzone na odpowiednie miejsce.

Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski gastronomiczne na stadionie. W sektorach dla kibiców 
przyjezdnych, płatności są dokonywane kartą debetową lub kredytową (Visa lub Mastercard). 
W kioskach gastronomicznych dostępne są piwo / napój bezalkoholowy / gorąca przekąska w cenie 3,5€ 
lub paczkę frytek za kwotę 5,25€.

Nie jest możliwe wejście na stadion z napojami i jedzeniem.

Nie będzie możliwe nabycie biletów stacjonarnie na stadionie.

Polskie sektory i bramy wejściowe

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Jedzenie / napoje

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu meczu?
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Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty
Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówiony 

wstęp na stadion. Należy pamiętać, że przechodząc przez strefę kontroli i następnie wchodząc poza sta-

dion osoba nie będzie uprawniona do powrotu na teren imprezy. Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzy-

skania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet i dokument tożsa-

mości (dowód osobisty lub paszport). Personel pilnujący dokona kontroli kibiców wchodzących na obiekt, 

w tym kontroli odzieży i bagażu. Wśród zabronionych przedmiotów znajdują się m.in. wszelkiego rodzaju 

przedmioty, które można uznać za broń lub pociski, środki pirotechniczne, parasole z ostrym szpicem, 

alkohol, środki odurzające, wskaźniki laserowe oraz profesjonalne kamery i aparaty fotograficzne. 

Pełny przegląd tego, co jest, a co nie jest dozwolone oraz lista zabronionych przedmiotów znajduje się 

pod adresem: https://www.dekuiprotterdam.com/stadium-feijenoord/house-rules

Lokalne prawo przewiduje zatrzymanie, areszt policyjny i karę finansową w sytuacji:
• próby wnoszenia na obiekt lub użycia środków pirotechnicznych;
• posiadania wszelkiego rodzaju przedmioty, które można uznać za broń lub pociski.
W zależności od rodzaju niewłaściwego zachowania (np. rzucanie przedmiotami na boisko, wskakiwanie 
na płytę boiska), kary finansowe mogą wynosić minimum 400€.

Przed dedykowanym wejściem dla polskich kibiców NIE będzie do dyspozycji depozytu. 
Organizator odradza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędnych przedmiotów (poza np. portfelem / tele-
fonem / szalikiem). W szczególności nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków itp. 
przekraczających rozmiar A4.

Kary / mandaty zgodnie z lokalnym prawem:

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
tel.:   732 122 222

fax: +48 (22) 55 12 240
e-mail: pzpn@pzpn.pl;

www.pzpn.pl

LaczyNasPilka.pl

https://www.dekuiprotterdam.com/stadium-feijenoord/house-rules

