
W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia  
przygotowany w porozumieniu z Rumuńską Federa-
cją Piłki Nożnej specjalny przewodnik dla kibiców Re-
prezentacji Polski wybierających się na mecz Rumu-
nia - Polska na Arenie Narodowej (Arena Națională) 
w Bukareszcie w dniu 11 listopada 2016 r. (piątek). 
Informacje zawarte w dokumencie dotyczą osób, 
które zakupiły bilety na mecz za pośrednictwem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz serwisu kupbi-
let.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:45 czasu  
lokalnego.

WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DO-
KUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZE-
NOŚNYM / 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 WWW.PZPN.PL

Mecz: Rumunia - Polska
Data: 11/11/2016 (Piątek)
Rozpoczęcie meczu: 21:45 czasu lokalnego 
Otwarcie bram: 19:30 czasu lokalnego 
Stadion: Arena Naţională (pojemność 55 tys.) 
Dedykowana brama dla Polskich kibiców  
od ulicy Strada Tony Bulandra  
Dedykowana sekcja kołowrotów dla Polskich 
Kibiców - kołowroty H
Ambasada: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  
w Bukareszcie, Aleea Alexandru 23
011821, sector 1, Bucuresti  (Bukareszt)
Tel.: (00 4021) 30 82 200 (centrala), (00 4021) 30 82 
210 (sekretariat)
Telefon alarmowy po godzinach urzędowania: 
(0040) 753 105 575
Numer kierunkowy: + 40
Telefon alarmowy: 112 (Politia/Policja, Ambulanta/
Pogotowie, Pompierii/Straż Pożarna)
Waluta: Lej 
1 RON = 0,96 PLN 
1 PLN = 1,04 RON 

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Rumuńska Federacja Piłki Nożnej, ze względu na  
zaplanowane kontrole ze strony żandarmerii, poli-
cji oraz stewardów  sugeruje przybycie na stadion 
najwcześniej  jak to możliwe, przy czym bramy  
stadionowe zostaną otwarte o godzinie 
19:30 czasu lokalnego. W oczekiwaniu na 
mecz widzowie będą mogli posłuchać muzy-
ki, wziąć udział w programie rozrywkowym,  
a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów ga-
stronomicznych.

Polska strefa / parkingi / przyjazd samochodem
Rumuńska Federacja Piłki Nożnej przygotowała spe-
cjalną strefę bezpłatnego parkowania samochodów 
i oczekiwania Polskich kibiców w okolicy stadionu 
przy ul. Vatra Luminoasa (patrz plan na kolejnej 
stronie). Z tej „polskiej strefy” będzie można bezpo-
średnio wejść na Strada Tony Bulandra prowadzącą  
na stadion. Ww. ulice zostaną zabezpieczone przez 
żandarmerię oraz policję ze względów bezpieczeń-
stwa.
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Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez 
Polski Związek Piłki Nożnej / kupbilet.pl obej-
mują sektory 125, 126, 355, 356, 357, 358. na trybu-
nie PELUZA 1 NORD / NORTH STAND.  Dostęp na  
niniejszejsze sektory możliwy jest od strony ulicy 
Tony Bulandra i następnie przez sekcję kołowro-
tów oznaczoną literą H przy trybunie PELUZA 1 

NORD / NORTH STAND (dokładny plan sektorów na 
str. 3). 

Jakie dokumenty należy zabrać ze 
sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości 
(rekomendujemy dowód osobisty 
lub paszport). Dokumenty będą kon-
trolowane obligatoryjnie przez służby 
organizatora oraz żandarmerię.
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Jak dotrę na stadion (transport publiczny)?
Większość ulic wokół stadionu będzie wyłączona z 
ruchu. Niemniej jednak Rumuńska Federacja Piłki 
Nożnej proponuje następujące środki transportu 
publicznego dla Polskich Kibiców:
•	 dojazd z University Square na ulicę Vatra Lumino-

asa St., trolejbus linii 90.
•	 dojazd z North Train Station, na  Iancului Square, 

Metro (stacja metra Dristor 1 Station) 
•	 dojazd z lotniska na Iancului Square, autobus linii 

783 dojeżdżający do Baneasa Station, następnie 

tramwaj linii 5 do Stefan cel Mare Blvd., i następ-
nie Metro do stacji Dristor 1 Station.

Jak dotrę na stadion (taxi)?
Standardowe ceny przejazdu taksówką na stadion są 
następujące:
•	 10-12 Lei z centrum,
•	 40-50 Lei z lotniska,

•	 15-20 Lei z North Train Station,

Osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich
Rekomendowane wejście dla kibiców 
poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich znajduję się przy rampach zloka-
lizowanych od strony East Tribune.

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu 
meczu?
Jeśli bilety zostaną wyprzedane nie będzie możliwo-
ści zakupu biletów w okolicy stadionu.

Zabronione transparenty
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ru-
muńską Federację Piłki Nożnej, zabronio-
ne jest wnoszenie na stadion jakichkol-
wiek transpartentów - bez względu na treść.

Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty.
Osobom pozostającym pod wpływem alko-
holu lub odurzonym w jakikolwiek sposób 
zostanie odmówiony wstęp na stadion. Na-
leży pamiętać, że przechodząc przez strefę 
kontroli i następnie wychodząc poza stadion osoba 
nie będzie uprawniona do powrotu na teren im-
prezy. Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyska-
nia dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od 
wieku, musi okazać ważny bilet i dokument tożsa-
mości. Personel pilnujący dokona kontroli kibiców 
wchodzących na obiekt. Wśród zabronionych przed-
miotów znajdują się m.in środki pirotechniczne, pa-
rasole, trąbki / wuwuzele, alkohol, środki odurząją-
ce, wskaźniki laserowe, pojemniki / butelki szkane  
i plastikowe oraz wszelkiego rodzaju przed-
mioty, które mogą zostać uznane za broń.
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Kioski gastronomiczne
Na potrzeby Polskich kibiców 
zostaną przygotowane 2 kio-
ski gastronomiczne na stadio-
nie. Rekomendowanym środ-
kiem płatności na stadionie 
jest gotówka (brak bankoma-
tu, zakłócenia w funkcjono-
waniu terminali płatniczych) 

Czy mogę zabrać ze sobą plecak 
lub inny bagaż?
Organizator odradza zabierać 
ze sobą jakichkolwiek zbęd-
nych przedmiotów (poza np. 
portfelem / telefonem / szali-
kiem). W szczególności nie na-
leży zabierać ze sobą na mecz 
toreb / walizek / plecaków itp. 
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