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Polski Związek Piłki 
Nożnej zaprasza  

na międzynarodowy 
mecz towarzyski Polska - 

Serbia, który odbędzie się 
na INEA Stadion w Poznaniu. 

Mecz rozpocznie się 
o godz. 20:45.

O której godzinie mogę 
wejść na stadion?

Organizator sugeruje przy-
bycie na stadion najwcze-

śniej jak to możliwe, przy czym 
bramy stadionu będą otwar-

te dla widzów już od godziny 
17:45. W oczekiwaniu na mecz wi-

dzowie będą mogli posłuchać muzyki,  
a także zjeść posiłek w jednym z wielu  

punktów gastronomicznych. 

Na bilecie znajdują się trzy bramy: Rumuńska, 
Bułgarska i Ptasia. Którą wybrać? 

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

znajduje się najbliżej sektora oznaczonego na bi-
lecie. Po przejsciu przez zewnętrzne ogrodzenie 

stadionu należy odnaleźć odpowiednie WEJŚCIE  
(zestaw kołowrotów). Plan stadionu wraz z wyka-

zem wejść znajduje się na str. 2. W przypadku pro-
blemów ze skanowaniem biletu należy skorzystać  
z pomocy stewardów, a w ostateczności udać się do 
punktu reklamacji / przedruku biletów zlokalizowa-
nego na zewnątrz stadionu w punkcie kasowym nr 1 
(przy zbiegu trybun I i II).

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny transport publiczny
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając  
z licznych środków transportu publicznego.  
PZPN w porozumieniu z Lechem Poznań zapewnił, że 
wszyscy posiadacze biletów na mecz będą uprawnio-
ne do bezpłatnego przejazdu lokalnym transportem 
zbiorowym w dniu meczu od godziny 17:45 do 01:30 
w nocy. W bezpośrednie otoczenie stadionu dojeżdża-
ją tramwaje linii 1, 6, 13, 15 oraz autobusy  linii 45, 50, 
63, 91, 240, 251 (przystanek INEA Stadion).

Więcej szczegółów na stronie:  
http://www.ztm.poznan.pl/

Samochód
PZPN zachęca do korzystania ze środków transportu 
zbiorowego (komunikacji publicznej) i równocze-
śnie stanowczo odradza przyjeżdżać samochodem 
na stadion. Należy mieć na uwadze, że ruch uliczny  
w okolicy stadionu będzie szczególnie natężony, dla-

tego PZPN nie organizuje punktów sprzedaży miejsc 
parkingowych na stadionie oraz w jego okolicy.

Komunikaty informacyjne / SMS
Organizatorzy meczu zachęcają do korzystania  
z dostępnych środków masowego przekazu, za po-
średnictwem których przekazy-
wane będą bieżące komunikaty 
organizacyjne: www.pzpn.pl   |  
twitter.com/pzpn_pl  | twitter.
com/LaczyNasPilka. Ponadto 
warto skorzystać z nowego ser-
wisu SMS, przy pomocy którego 
udostęniane  będą najświeższe 
informacje dotyczące nieprze-
widzianych zdarzeń, bieżącej 
sytuacji w mieście oraz zmian 
organizacyjnych przyjętych  
w ostatniej chwili. Aby dołą-
czyć do abonentów ww. ser-

wisu wystarczy wysłać 
SMS o treści START na numer 
500 505 505. Koszt takiego SMS-
-a to koszt zwykłej wiadomości tek-
stowej według stawek naliczanych 
przez danego operatora. W analogicz-
ny sposób będzie też można zrezygnować  
z usługi wysyłając wiadomość STOP na na  
numer 500 505 505.

Bilet
Sprzedaż biletów na mecze Reprezentacji Polski od-
bywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów 
upoważnionych przez PZPN do sprzedaży i dystry-
bucji biletów (przede wszystkim za pośrednictwem  
portalu www.kupbilet.pl). PZPN nie ponosi od-
powiedzialności z tytułu nabywania biletów za 
pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposia-
dających praw do sprzedaży i dystrybucji bile-
tów w imieniu PZPN. Stewardzi będą sprawdzali 
zgodność dokumentu tożsamości z danymi wy-
drukowanymi 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 zwra-
cali na to szczególną uwagę. 

Czy będą sprzedawane bilety na stadionie  
w dniu meczu?
Organizator meczu nie będzie prowadził 
sprzedaży biletów na stadionie. Jeśli bi-
lety nie zostały wyprzedane pozostają 
dostępne w sprzedaży w serwisie 
kupbilet.pl praktycznie do momen-
tu rozpoczęcia meczu.

Bezpieczeństwo
Pamiętaj, że przechodząc 
przez którąkolwiek ze stref 
kontroli i następnie wycho-
dząc - nie będziesz upraw-
niony do powrotu. Pro-
simy mieć na uwadze, 
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że w celu uzyskania 
dostępu na stadion,  
każdy widz, niezależ-

nie od wieku, musi 
okazać ważny bilet. Per-

sonel pilnujący wejść 
może skontrolować za-

równo kibiców oraz  ich 
bagaż. Lista przedmiotów 

zabronionych oraz regu-
lamin imprezy/stadionu 

zostaną wywieszone na bra-
mach wejściowych na obiekt. 

Regulamin imprezy masowej 
dostępny jest  również na stro-

nie www.pzpn.pl w zakładce  FE-
DERACJA / DOKUMENTY / BEZPIECZEŃSTWO NA 

OBIEKTACH PIŁKARSKICH / Przepisy / Dokumenty 
PZPN.

Bilety print@home
Bilety typu print@home muszą zostać 

odpowiednio złożone po wydrukowaniu 
- zgodnie z poniższą instrukcją. Należy pa-

miętać, że cała karta A4 jest biletem.  Ponad-
to nie ma znaczenia czy wydruk jest kolorowy 

czy czarno-biały. Zalecamy sprawdzenie czy kod 
kreskowy nadrukowany na bilecie jest kompletny  

i czytelny.

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

Kibice niepełnosprawni
Osoby niepełnosprawne, które posiadają specjal-

ną kartę parkingową dla swoich pojazdów mogą 
wjechać samochodem na obiekt przez bramę 

wskazaną na karcie. Wspomniane karty par-
kingowe dla osób niepełnosprawnych 

wydawane są bezpłatnie przez serwis 
kupbilet.pl przy zakupie odpo-

wiedniego biletu.  W razie trudności ze znalezieniem 
odpowiedniego wejścia lub sektora należy zwrócić się 
o pomoc do stadionowych stewardów.

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 wej-
ście 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 powyżej 
10 cm).  
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