ASYSTENT KIBIC A

Najbardziej aktualna wersja ASYSTENTA KIBIC A zawsze na stronie: w w w.pzpn.pl

Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na
międzynarodowy mecz Polska - Litwa
w dniu 6 czerwca 2014 r. na Stadionie PGE
ARENA Gdańsk. Bramy stadionu zostaną
otwarte o godzinie 15.30. Mecz rozpocznie
się o godzinie 17:30.

Na stronie www.ztm.gda.pl znajdziesz najbardziej aktualny rozkład
jazdy komunikacji miejskiej oraz szczegóły dotyczące organizacji
transportu w dniu meczu.

Aktualizacja
Wersja dokumentu: 3.0. Dokument będzie
aktualizowany na bieżąco, aż do dnia meczu.
Przed wyruszeniem na stadion wydrukuj aktualną wersję „Asystenta Kibica” dostępną na stronie
www.pzpn.pl.

Na bilecie znajdują się trzy bramy: 8, 10, 12. Którą wybrać?
Kibic dostanie się na stadion każdą z trzech bram. Sugerujemy jednak wybór bramy, która znajduje się najbliżej sektora
oznaczonego na bilecie. Należy mieć na uwadze, że brama 8
(w pobliżu stacji SKM) może być szczególnie obciążona. W takiej
sytuacji rekomendujemy przemieścić się do innej bramy lub
spokojnie zaczekać w kolejce. Osobom, które planują dotrzeć
na stadion od strony ul. Marynarki Polskiej rekomendujemy
od razu wybór bramy 10.

I

Tramwaje i autobusy w kierunku Centrum i innych dzielnic odjadą z rejonu al.
Hallera, ul. Klinicznej oraz ul. Jana z Kolna. Po
zakończeniu meczu będą podstawione dodatkowe autobusy z przystanku Czarny Dwór (linia 148)
w kierunku Zaspy, Przymorza i Żabianki oraz autobusy rezerwowe w Centrum, które zostaną włączone
w razie potrzeby w kierunku Oruni i Pruszcza Gdańskiego.

Adres: Pokoleń Lechii Gdańsk 1
GPS: 54.389979,18.640469

O której godzinie mogę wejść na stadion?
Organizator sugeruje przybycie na stadion najwcześniej
jak to możliwe, przy czym bramy stadionu będą otwarte
dla widzów już od godziny 15:30. W oczekiwaniu na mecz
widzowie będą mogli posłuchać muzyki, wziąć udział w ciekawym programie rozrywkowym prezentowanym na żywo,
a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicznych. Ponadto partnerzy Operatora Stadionu udostępnią tor gokartowy (od godz. 10:00) oraz bungee (od godz. 12:00) w bliskim
otoczeniu stadionu (dla posiadaczy biletów przewidziano specjalne zniżki).

Polska - Litwa
6 czerwca 2014 r. (piątek)

Samochód
Organizator sugeruje skorzystanie z bezpłatnego zbiorowego transportu publicznego. Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu specjalnej karty parkingowej lub komercyjnego biletu parkingowego (do zakupienia na stronie
www.kupbilet.pl) nie przyjeżdżaj samochodem w okolice stadionu PGE ARENA. W dniu meczu nie będzie bowiem możliwości zakupu biletu parkingowego przy stadionie. Po przybyciu do Gdańska, możesz również skorzystać z bezpatnych parkingów miejskich,
z których za pomocą komunikacji miejskiej lub pieszo dotrzesz na
stadion (plan parkingów znajduje się na kolejnej stronie):
Jak dotrę na stadion? Bezpłatny zbiorowy transport publiczny.
Na
stadion
dotrzesz
bez
problemu
korzystając
z licznych środków transportu publicznego. PZPN w porozumieniu z Miastem Gdańsk oraz Operatorem Stadionu zapewnił, że wszyscy posiadacze biletów na mecz będą uprawnieni
od godziny 14:00 do 22:00 w dniu meczu
do bezpłatnego przejazdu na terenie Gdańska następującymi środkami publicznego transportu zbiorowego: autobusami,
tramwajami przewoźników realizujących przewozy na zlecenie
Miasta (ZTM Gdańsk) oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej
(SKM wyłącznie na trasie Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion-Expo).
Pociągi SKM relacji Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion-Expo odjadą ze stacji Gdańsk Główny w następujących godzinach: 15:16,
15:42, 16:08, 16:34, 17:00, 17:09. Po zakończeniu meczu podstawowym środkiem transportu z bezpośredniej strefy wokół
stadionu będą pociągi SKM, które odjadą ze stacji Gdańsk Stadion-Expo w godzinach: 19.30, 19:40, 20:04, 20:30, 20:56, 21:22.

1. Nowa Uczniowska, (w obu kierunkach) – 200 miejsc
54o23’50’’ , 18o38’01’’
2. Ul. Mar. Polskiej na odcinku od ul. Uczniowskiej do Wyzwolenia (w obu kierunkach) – 300 miejsc
54o23’40’’ , 18o39’40’’
3. Parking w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul.
Czarny Dwór (parking Molo) – 300 miejsc
54o24’25’’ , 18o36’55’’
Bilet
Sprzedaż biletów na mecze Reprezentacji Polski odbywa się wyłącznie za pośrednictwem
podmiotów upoważnionych przez PZPN
(przede wszystkim za pośrednictwem
portalu www.kupbilet.pl oraz stacjonarnych
punktów STS - www.sts.pl/pl/top-menu/
punkty-sts/). Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu tożsamości

z danymi wydrukowanymi na bilecie.
Przechowuj swój bilet
w bezpiecznym miejscu.
Utracone, zniszczone lub
skradzione bilety nie będą
wydawane
ponownie.
Twój bilet może być sprawdzony wielokrotnie podczas pobytu na stadionie,
dlatego trzymaj go cały czas
przy sobie do samego końca
imprezy. Jeśli nie możesz
odnaleźć swojego siedzenia
w sektorze nie wahaj się skorzystać z pomocy stewardów.
W trakcie meczu zajmij swoje miejsce
na trybunach. Nie stawaj na promenadzie, schodach lub w przejściach. Stewardzi będą zwracali na to szczególną uwagę.
Czy będzie możliwość zakupu biletów w okolicy stadionu
w dniu meczu?
PZPN
wyklucza
sprzedaż
biletów
w
kasach
zlokalizowanych
przy
stadionie
w dniu meczu.
Należy mieć na uwadze, że
bilety (jeśli nie zostały wyprzedane) będą
dostępne w sprzedaży do ostatniej chwili
w portalu www.kupbilet.pl oraz w stacjonarnych
punktach STS - nawet na kilkanaście minut przed
rozpoczęciem meczu.
Bezpieczeństwo
Pamiętaj,
że
przechodząc
przez
strefę
kontroli, a następnie wychodząc nie będziesz
uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion,
każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać
ważny bilet i dokument tożsamości. Personel
pilnujący wejść może skontrolować zarówno kibiców jak i ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin
imprezy/stadionu zostaną wywieszone
na bramach wejściowych obiektu.Regulamin imprezy masowej dostępny jest również na stronie www.pzpn.pl
w zakładce FEDERACJA / DOKUMENTY / BEZPIECZEŃSTWO NA

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny
bagaż?
Organizator stanowczo odradza zabierać ze
sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np. szalikiem),
a w szczególności przedmioty określone jako zabronione. Nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek
/ plecaków, których sprawdzanie może opóźniać wejście na
stadion.

OBIEKTACH PIŁKARSKICH / Przepisy - Dokumenty PZPN.
Dzieci
Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać ważny bilet. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające mecz.
Kibice niepełnosprawni
Dla osób niepełnosprawnych udostępniony zostanie bezpłatny
parking P5, na który wjazd jest możliwy od ul.
Marynarki Polskiej w pobliżu bramy 10.
Dostęp na parking
jest możliwy wyłącznie na podstawie
okazanej „Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej” lub karty
parkingowej PZPN.
Jakie dokumenty należy zabrać
ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka)
.

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść
na mecz?
Tak, osoby do lat
13 mogą wejść
na mecz tylko
pod opieką osoby pełnoletniej.

II

Broń, materiały wybuchowe, noże

Kaski, parasolki

Butelki, puszki, kubki, dzbanki

Materiały pirotechniczne

Napoje alkoholowe, narkotyki

Materiały propagandowe o charakterze rasistowskim,
ksenofobicznym, politycznym, religijnym

>
1.5m

> 1m
> 2m
> 1cm

Maszty flagowe lub banerowe
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm

Banery lub flagi o wymiarach
większych niż 2.0 m x 1.5 m.

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo

REKLAMA

Zwierzęta

Przedmioty, materiały, ubrania
komercyjne i promocyjne

Gaz w aerozolu, substancje żrące,
łatwopalne, barwniki

> 25x25x25cm

Czy na teren
stadionu będzie
można wnieść
jakiekolwiek napoje?
Nie. Zakup napojów będzie
możliwy w licznych kioskach gastronomicznych.
Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie
przedmioty większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm

Duże ilości papieru

Megafony, syreny,
inne urządzenia emitujące dźwięk

Wuwuzele, gwizdki

Części ubioru zakrywające twarz, kominiarki

las

er

Wskaźniki laserowe

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne
i kamery video?
Stewardzi mogą odmówić wniesienia na teren imprezy
oraz zabronić używania
w trakcie meczu profesjonalnej kamery
video lub profesjonalnego
aparatu fotograficznego. Dotyczy to wyłącznie wielkogabarytowych / fotoreporterskich urządzeń rejestrujących dźwięk
i/lub obraz z długim, wymiennym obiektywem.

