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Polski Związek Piłki 
Nożnej zaprasza  

na międzynarodowy 
mecz towarzyski 

Polska - Czechy na 
Stadionie Miejskim we 

Wrocławiu (Stadion Wro-
cław). Mecz rozpocznie się 

o godz. 20:45.

O której godzinie mogę wejść 
na stadion?

Organizator sugeruje przyby-
cie na stadion najwcześniej jak to 

możliwe, przy czym bramy stadio-
nu będą otwarte dla widzów już od 

godziny 17:45. W oczekiwaniu na mecz 
widzowie będą mogli posłuchać muzyki,  

a także zjeść posiłek w jednym z wielu  
punktów gastronomicznych. 

Na bilecie znajdują się dwie bramy: Królewiec-
ka i Lotnicza. Którą wybrać? 

Kibic dostanie się na stadion każdą z tych  
bram. Sugerujemy jednak wybór bramy, która 

znajduje się najbliżej sektora oznaczonego na 
bilecie. W przypadku dużego natężenia tłumu 

przy danej bramie, rekomendujemy przemie-
ścić się do innej bramy lub spokojnie zaczekać 

w kolejce. Po przejściu przez pierwszą linię kon-
troli należy odnaleźć zestaw kołowrotów pro-
wadzący na właściwą trybunę i sektor zgodnie  
z oznaczeniem na bilecie. W przypadku problemów 
ze skanowaniem biletu należy skorzystać z pomocy 
stewardów, a w ostateczności udać się do punktu re-
klamacji / przedruku biletów.

 

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny transport publiczny
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając  
z licznych środków transportu publicznego.  
PZPN w porozumieniu ze spółką Wrocław 2012 za-
pewnił, że wszyscy posiadacze biletów na mecz oraz 
osoby akredytowane przez PZPN będą uprawnione 
do bezpłatnego przejazdu liniami specjalnymi tj. li-
niami T1, T2 i S2.

DOWÓZ KIBICÓW NA MECZ
T1 (tramwajowa linia specjalna)
Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego - św. Mikołaja – pl. 
Jana Pawła II  –  Legnicka  –  Milenijna  –  Pilczycka – Królewiec-
ka – Stadion Wrocław (Królewiecka)
Stadion  Wrocław  (Królewiecka)  –  Królewiecka  –  Pilczycka – 
Milenijna - Legnicka  –  pl.  Jana  Pawła  II  –  most  Sikorskiego  
–  Jagiełły – most Mieszczański  – Dubois – Drobnera – pl. Bema 

– mosty Młyńskie – św. Jadwigi – most Piaskowy – Piaskowa – 
św. Katarzyny – Galeria Dominikańska

Linia  w celu dowozu kibiców będzie kursowała z częstotliwością 
co około 10 minut   w   godzinach   od   18:40   do   19:40  (ostatni  
kurs  z  Galerii Dominikańskiej).

T2 (tramwajowa linia specjalna)
Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego - św. Mikołaja – pl. 
Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza - Kosmonautów - Średzka - 
Leśnica Leśnica – Średzka - Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka 
– pl. Jana Pawła II – Ruska  –  Kazimierza  Wielkiego  –  Galeria  
Dominikańska  (nawrót  na  pl. Społecznym)
Linia  w celu dowozu kibiców będzie kursowała z częstotliwością 
co około 10 minut   w   godzinach   od   18:15   do   19:35  (ostatni  
kurs  z  Galerii Dominikańskiej).

ODWÓZ KIBICÓW Z MECZU
T1 (tramwajowa linia specjalna)
Stadion  Wrocław  (Królewiecka)  –  Króle-
wiecka  –  Pilczycka – Milenijna - Legnicka  –  pl. 
Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – 
Widok - pl. Teatralny - Opera
Linia  w  celu odwozu kibiców będzie kursowała z 
częstotliwością co około 2 minuty przez około 20 minut po 
zakończeniu meczu tj. od około godziny 22:45 .

T2 (tramwajowa linia specjalna)
Leśnica – Średzka - Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka – pl. 
Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Galeria Domi-
nikańska
Linia  w  celu odwozu kibiców będzie kursowała z częstotliwością 
co około 2 minuty przez około 30 minut po zakończeniu meczu tj. 
od około godziny 22:40 (odjazdy z Leśnicy).

S2 (autobusowa linia specjalna)
Stadion  Wrocław  (Królewiecka)  –  Królewiecka  –  Pilczycka  
– Hutnicza – Lotnicza  -  Legnicka  - pl. Jana Pawła II – Ruska – 
Kazimierza Wielkiego – Rynek
Linia  w celu odwozu kibiców będzie kursowała co około 2 minuty 
przez około 30 minut po zakończeniu meczu na Stadionie tj. od 
około godziny 22:45.

Więcej szczegółów na stronie:  
www.wroclaw.pl

Samochód
PZPN zachęca do korzystania ze środków trans-
portu zbiorowego (komunikacji publicznej) 
i równocześnie stanowczo odradza przy-
jeżdżać samochodem na stadion. Na-
leży mieć na uwadze, że ruch uliczny  
w okolicy stadionu będzie szczegól-
nie natężony, dlatego PZPN nie 
organizuje żadnych miejsc par-
kingowych na stadionie oraz  
w okolicy stadionu  
z możliwością zakupu biletu 
parkingowego w dniu me-
czu.
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II
Komunikaty informa-
cyjne

Organizatorzy meczu 
zachęcają do korzy-
stania z następujących 

środków masowego 
przekazu, za pośrednic-

twem których będą prze-
kazywane bieżące ko-

munikaty organizacyjne  
w dniu meczu: Radio Wro-

cław – 102,3 FM | Radio RAM 
– 89,8 FM | gazetawroclaw-

ska.pl | twitter.com/stadionw-
roclaw | twitter.com/pzpn_pl  | 

twitter.com/LaczyNasPilka.

Bilet
Sprzedaż biletów na mecze Re-

prezentacji Polski odbywa się wy-
łącznie za pośrednictwem pod-

miotów upoważnionych przez PZPN 
do sprzedaży i dystrybucji biletów 

(przede wszystkim za pośrednictwem  
portalu www.kupbilet.pl). PZPN nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu nabywania biletów 
za pośrednictwem podmiotów trzecich, nie-

posiadających praw do sprzedaży i dystrybucji 
biletów w imieniu PZPN. Stewardzi będą spraw-

dzali zgodność dokumentu tożsamości z danymi 
wydrukowanymi na bilecie. Przechowuj swój bilet  

w bezpiecznym miejscu. Utracone, zniszczone 
lub skradzione bilety nie będą wydawane ponow-

nie. Twój bilet może być sprawdzony wielokrot-
nie podczas Twojego pobytu na stadionie, dlatego 
trzymaj go cały czas przy sobie do samego końca  
imprezy. Jeśli nie możesz odnaleźć swojego sie-
dzenia 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 będą sprzedawane bilety na stadionie w dniu 
meczu?

Nie. Bilety zostały wyprzedane. 

Bezpieczeństwo
Pamiętaj, że przechodząc przez którą-

kolwiek ze stref kontroli i następ-
nie wychodząc nie będziesz 

uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwa-
dze, że w celu uzyskania dostępu na stadion,  
każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny 
bilet. Personel pilnujący wejść może skontrolować za-
równo kibiców oraz  ich bagaż. Lista przedmiotów za-
bronionych oraz regulamin imprezy/stadionu zostaną 
wywieszone na bramach wejściowych na obiekt. Re-
gulamin imprezy masowej dostępny jest  również na 
stronie www.pzpn.pl w zakładce  FEDERACJA / DOKUMENTY 
/ BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH / Przepisy / Dokumenty 
PZPN.

Dzieci
Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać waż-
ny bilet. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za 
dzieci oglądające mecz. 

Kibice niepełnosprawni
Wejście na stadion dla kibiców poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich będzie moż-
liwe przez bramy: Królewiecką i Lotniczą. Oso-
by niepełnosprawne, które posiadają specjalną 
kartę parkingową dla swoich pojazdów mogą wjechać  

samochodem na obiekt przez bramę wskazaną na kar-
cie. Wspomniane karty parkingowe dla osób niepeł-
nosprawnych wydawane są bezpłatnie przez serwis  
kupbilet.pl przy zakupie odpowiedniego biletu.    
Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się  
o pomoc i asystę stewardów stadionowych. W trakcie 
meczu będzie realizowana audiodeskrypcja - odsłuch 
możliwy jest za pomocą telefonów komórkowych wy-
posażonych w radioodbiornik (97,0 FM).

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (np. dowód oso-
bisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, stu-
dencka). 

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 zabro-
nione. Nie należy tym samym zabierać ze sobą toreb 
/ walizek / plecaków, których sprawdzanie opóźnia 
wejście na stadion.

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

Czy na teren stadionu będzie można wnieść jakiekol-
wiek napoje? 
Nie. Zakup napojów będzie możliwy  
w licznych kioskach gastronomicznych.

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotogra-
ficzne i kamery video?
Stewardzi mogą odmówić wniesienia na teren 
imprezy oraz  zabronić używania w trakcie me-
czu profesjonalnej kamery video lub profe-
sjonalnego aparatu fotograficznego. Przez 
profesjonalne sprzęty rozumiane są duże 
urządzenia rejestrujące dźwięk i/lub obraz z 
wymiennym obiektywem (długość powy-
żej 10 cm).  


