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Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na 
międzynarodowy mecz Polska - Holandia  

w dniu 1 czerwca 2016 r. na Stadionie  
Energa  Gdańsk. Bramy stadionu zostaną 

otwarte o godzinie 17.45.  Mecz rozpocznie 
się o godzinie 20:45. 

Adres: Pokoleń Lechii Gdańsk 1
GPS:  54°23’23.9”N 18°38’25.7”E

Aktualizacja
Dokument będzie aktualizowany na bie-

żąco, aż do dnia meczu. Przed wyrusze-
niem na stadion wydrukuj aktualną wer-

sję „Asystenta Kibica” dostępną na stronie 
www.pzpn.pl.

O której godzinie mogę wejść na stadion?
Organizator sugeruje przybycie na stadion najwcześniej 

jak to możliwe, przy czym bramy stadionu będą otwar-
te dla widzów już od godziny 17:45. 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 ga-
stronomicznych. Ponadto partnerzy Operatora Stadionu 
udostępnią bungee (od godz. 12:00 do 18:00) w bliskim oto-
czeniu stadionu. Będzie można skorzystać również z atrakcji 
już na samym stadionie (FUN ARENA): ESCAPEROOMS, park 
trampolin, paintball elektroniczny czy gokarty elektryczne (dla 
posiadaczy biletów przewidziano specjalne zniżki). Gokarty 
spalinowe będą w tym dniu niedostępne. Dojście do FUN ARE-
NY od strony bramy 10 przy ulicy Marynarki Polskiej. 

Na bilecie znajdują się trzy bramy: 8, 10, 12. Którą wybrać?
Kibic dostanie się na stadion każdą z trzech bram. Sugeruje-
my 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 in-

nej bramy lub spokojnie zaczekać w kolejce. Osobom, 
które planują dotrzeć na stadion od strony ul. Ma-

rynarki Polskiej rekomendujemy od razu wybór  
bramy 10.

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny zbiorowy transport publiczny.
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środ-
ków transportu publicznego. PZPN w porozumieniu z Miastem 
Gdańsk oraz Operatorem Stadionu zapewnił, że wszyscy posia-
dacze biletów na mecz będą uprawnieni od godziny 15:00 w 
dniu meczu do godziny 01:00 w dniu 02.06.2016 do bez-
płatnego przejazdu na terenie Gdańska następującymi środ-

kami publicznego transportu zbiorowe-
go: 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  
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w następujących godzinach: 17:56, 
18:38, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 
20:10, 20:20. Po zakończeniu meczu 
podstawowym środkiem transportu 
z bezpośredniej strefy wokół stadio-

nu będą pociągi SKM, które odjadą ze 
stacji Gdańsk Stadion-Expo w godzi-

nach:  22:30, 22:40, 22:50, 23:02, 23:14, 
23:26, 23:38, 23:50. 

Dla kibiców podstawione będą rów-
nież dodatkowe autobusy z przystan-

ku Czarny Dwór (linia 148) w kierunku 
Przymorza i Żabianki oraz autobusy re-

zerwowe w Centrum, które zostaną włą-
czone w razie potrzeby w kierunku dzielnic 

południowych Gdańska, Moreny, Jasienia i 
Pruszcza Gdańskiego. 

Na stronie www.ztm.gda.pl znajdziesz najbardziej 
aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej oraz 

szczegóły dotyczące organizacji transportu w dniu 
meczu.

Samochód
Organizator sugeruje skorzystanie z bezpłatnego zbioro-

wego transportu publicznego. Jeśli nie posiadasz dla swo-
jego pojazdu specjalnej karty parkingowej lub komercyj-

nego biletu parkingowego (do zakupienia na stronie www.
kupbilet.pl) nie przyjeżdżaj samochodem w okolice Stadionu 
Energa Gdańsk. W dniu meczu nie będzie bowiem możliwo-

ści zakupu biletu parkingowego przy stadionie. Po przybyciu 
do Gdańska, możesz również skorzystać z bezpłatnych parkin-
gów miejskich, z których za pomocą komunikacji miejskiej lub 
pieszo dotrzesz na stadion (plan parkingów znajduje się na po-
przedniej stronie): 

1. Park & Ride – węzeł Dzielnicowy (CAU KOGA)
54o36’85’’ , 18o69’27’’ - 150 miejsc. Parking od godz. 15:00
2. Ul. Mar. Polskiej na odcinku od ul. Uczniowskiej do ul. Wyzwo-
lenia (w obu kierunkach) – 350 miejsc (w tym dla autokarów)
54o23’40’’ , 18o39’40’’
3. Al. Hallera, na odcinku od ul. Droga Zielona do ul. Wczasy 

(w obu kierunkach) – 200 miejsc 
54o24’17’’ , 18o37’29’’

4. Parking w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. 
Czarny Dwór (parking Molo) – 300 miejsc

54o24’25’’ , 18o36’55’’

5. ul. Czarny Dwór na 
odcinku od al. Halle-
ra do ul. Jana Pawła II 
(prawy pas w jednym 
kierunku) – 150 miejsc 
54o24’18’’ , 18o37’10’’

Bilet
Sprzedaż biletów na 
mecze Reprezenta-
cji Polski odbywa się 
wyłącznie za pośred-
nictwem podmiotów 
upoważnionych przez 
PZPN (przede wszyst-
kim za pośrednictwem  
portalu kupbilet.pl). 
PZPN nie ponosi od-
powiedzialności z 
tytułu nabywania 
biletów za pośred-
nictwem podmiotów 
trzecich, nieposiada-
jących praw do sprze-
daży i dystrybucji 
biletów w imieniu 
PZPN. Stewardzi będą 
sprawdzali zgodność dokumentu tożsamości z danymi 
wydrukowanymi na bilecie. Przechowuj swój bilet w bez-
piecznym miejscu. Utracone, zniszczone lub skradzione bi-
lety 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 ka-
sach zlokalizowanych przy stadionie  
w dniu meczu.  Należy mieć na uwadze, że  
bilety (jeśli nie zostały wyprzedane) będą do-
stępne w sprzedaży do ostatniej chwili  

w portalu www.kupbilet.pl - 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 waż-
ny bilet i dokument tożsamości. Personel pilnujący 
wejść może skontrolować zarówno kibiców jak 
i  ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych 
oraz regulamin imprezy/stadionu zostaną wy-
wieszone na bramach wejściowych obiek-
tu. Regulamin imprezy masowej dostęp-
ny jest  również na stronie www.pzpn.pl  
w zakładce FEDERACJA / DOKUMENTY / BEZPIECZEŃ-
STWO NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH / Przepisy - Doku-
menty PZPN.
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Dzieci
Każda osoba bez względu na wiek 
musi posiadać ważny bilet. Rodzice 
ponoszą pełną odpowiedzialność za 
dzieci oglądające mecz. 

Kibice niepełnosprawni
Dla osób niepełnosprawnych udostęp-

niony zostanie bezpłatny parking P5, na 
który wjazd jest możliwy od ul. Marynar-

ki Polskiej w pobliżu bramy 10. Dostęp na 
parking jest możliwy wyłącznie na pod-

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

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

Czy na teren stadionu będzie można wnieść jakiekolwiek napo-
je? 
Nie. Zakup napojów będzie możliwy w licznych kioskach gastro-
nomicznych.

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne i ka-
mery video?
Stewardzi mogą od-
mówić wniesienia 
na teren imprezy 
oraz  zabronić uży-
wania w trakcie me-
czu profesjonalnej 
kamery video lub 
p r o f e s j o n a l n e g o 
aparatu fotograficz-
nego. Dotyczy to 
wyłącznie wielkoga-
barytowych / fotore-
porterskich urządzeń 
rejestrujących dźwięk  
i/lub obraz z długim, 
wymiennym obiekty-
wem. 

Infolinia operatora stadionu.
Odpowiedzi na dodatkowe pytania kibiców 
dot. meczu Polska - Holandia można uzyskać 
za pomocą infolinii uruchomionej przez operatora 
Stadionu Energa Gdańsk (nr tel. +48 58 76 88 555 / 
godz. 08:00-16:00).


