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Na bilecie oprócz bram
wskazane jest wejście (litera od A do S).
Co to oznacza?
Po przejściu przez
pierwszą linię kontroli znajdującą się przy zewnętrznym
ogrodzeniu stadionu, kibic
powinien kierować się do
wejścia (sekcji kołowrotów)
wskazanego na bilecie. Osoby
posiadające miejsca w sektorach K2, K4, K10, K11 powinny zwrócić szczególną uwagę
na literę wejścia, która została
wskazana na bilecie.
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Na bilecie znajdują się trzy bramy:
2, 3, 11. Którą wybrać?
Kibic dostanie się na stadion każdą
z trzech powyższych bram. Sugerujemy jednak wybór bramy, która znajduje się najbliżej wejścia wskazanego na bilecie tj. kołowroty:
* A; B; C; D; E; F - Brama 2,
* G; H; J; K - Brama 3,
* M; N; O; P; R; S - Brama 11,
Należy mieć na uwadze, że niektóre bramy mogą być szczególnie zatłoczone - w takiej sytuacji
rekomendujemy przemieścić się do
bramy obok lub spokojnie zaczekać
w kolejce.
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O której godzinie mogę wejść
na stadion?
W związku z przewidywaną wysoką frekwencją organizator rekomenduje przybycie na stadion
najwcześniej jak to możliwe, przy
czym bramy stadionu będą otwarte dla widzów już od godziny 17:45.
W oczekiwaniu na mecz widzowie
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AL. ZIELENIECKA

będą mogli posłuchać muzyki,
wziąć udział w programie rozrywkowym prezentowanym na żywo,
a także zjeść posiłek w jednym z wielu
punktów gastronomicznych.
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Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza
na Mecz Eliminacyjny do Mistrzostw
Świata
Polska - Rumunia na
Stadionie „PGE Narodowy” w Warszawie.
Bramy stadionu zostaną otwarte o godz.
17:45. Mecz rozpocznie się
o godz. 20:45.
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ASYSTENT KIBICA v.2.0
Polska - RUMUNIA (10/06/2017 SOBOTA)
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Aktualna wersja w yłącznie na stronie: w w w.lacz ynaspilk a.pl / Ważne informacje w dniu meczu także na k anałach Twitter : pzpn_pl / ztm_warszawa

WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE

Wisła

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny transport
publiczny.
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków zbiorowego transportu publicznego. PZPN dzięki
współpracy z m.st. Warszawa zapewnił, że
posiadacze biletów i zaproszeń na mecz
oraz posiadacze oficjalnych akredytacji
PZPN będą uprawnieni do bezpłatnych
przejazdów w obrębie 1 strefy biletowej
ZTM Warszawa od godziny 06:00 rano
w dniu meczu (10.06) do godziny 01:00
w noc meczową (11.06) następującymi
środkami publicznego transportu zbioro-
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wego: autobusami przewoźników
realizujących przewozy na zlecenie
Miasta, tramwajami, pociągami
Metra, pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz pociągami Kolei Mazowieckich.
W związku z powyższymi
uprawnieniami - dopuszczona zostaje możliwość
skorzystania z przejść
awaryjnych i bramek
bagażowych na stacjach metra.

II
Szczegóły dotyczące
funkcjonowania transportu dostępne
będą na stronie
www.ztm.waw.pl.
W bezpośrednim otoczeniu Stadionu Narodowego będą dostępne
następujące linie komunikacyjne:

PRZED MECZEM (do niżej wymienionych przystanków):
przystanek METRO STADION NARODOWY:
- linia metra M2
- linie autobusowe: 125 i 202
przystanek PKP WARSZAWA STADION:
- linie SKM: S1 i S2
- linie Kolei Mazowieckich: R
przystanek AL. ZIELENIECKA:
- linie tramwajowe: 3, 6, 7, 22, 25 i 26
- linie autobusowe: 123, 125, 135, 138, 146, 147,
166, 202, 509 i 517
przystanek RONDO WASZYNGTONA:
- linie tramwajowe: 7, 9, 22, 24 i 25
- linie autobusowe: 102, 111, 117, 123, 138, 146,
147, 158, 166, 507, 509, 517 i 521

przystanek WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE:
- linie autobusowe: 102
PO MECZU – po zakończeniu meczu (z niżej wymienionych
przystanków):
przystanek METRO STADION NARODOWY:
- linia metra M2
- linie autobusowe: 125 i 202 (w przypadku braku
możliwości przejazdu ul. Sokolą w rejonie stacji
metra STADION NARODOWY ww. linie będą skierowane na alternatywne trasy objazdowe),
przystanek PKP WARSZAWA STADION:
- linie SKM: S1 i S2
- linie Kolei Mazowieckich: R
przystanek AL. ZIELENIECKA:
- linie tramwajowe: 3, 6, 22 i 26 oraz dodatkowa
linia 23 (AL. ZIELENIECKA – Targowa – Trasa W-Z –
Młynarska – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa
– Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO)
- linie autobusowe: 123, 125, 135, 146, 147, 202,
509, N02, N03, N21 i N71 oraz dodatkowa linia 903
(AL.ZIELENIECKA – Targowa – Dw. Wileński - Targówek – Bródno),
przystanek ADAMPOLSKA (w rejonie skrzyżowania
al. Waszyngtona/Saska):
- linie autobusowe: 102, 123, 146, 147, 158, 509,
521, N02, N24 i Z
przystanek BEREZYŃSKA (w rejonie skrzyżowania
al. Waszyngtona/Saska):
- linie autobusowe: 102, 123, 146, 147, 158, 509,
521, N02, N24 i Z oraz dodatkowa linia autobusowa 904 (BEREZYŃSKA - al. Waszyngtona - rondo
Wiatraczna),
przystanek WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE:
- linie autobusowe: 102, 138, 166 i 517
Uwaga! Przez kilkanaście minut po zakończeniu meczu most Poniatowskiego będzie dostępny wyłącznie dla ruchu pieszego.

Samochód / Parkingi miejskie
Po przybyciu do Warszawy najlepiej skorzystać z parkingów oznaczonych jako „Parkuj i Jedź” lub „P+R”, które
w dniu meczu będą darmowe dla posiadaczy biletów. Rozmieszczenie parkingów

„Parkuj i Jedź” zaprezentowane jest na planie
obok (niebieskie symbole).
W dniu meczowym będzie
można dotrzeć stamtąd na stadion za pomocą bezpłatnej dla
kibiców
komunikacji
miejskiej.
Parkingi należy opuścić przed godziną 01:00 w noc meczową. Po
tej godzinie będzie naliczana opłata.
Szczegółowy wykaz parkingów dostępny
tutaj: https://goo.gl/p0XYV4. Policja przypomina o obowiązkach spoczywających
na organizatorach turystyki oraz krajowych
przewoźnikach (art. 39 pkt 5 i 6 / art. 41 ust.
2 pkt 6 i 7 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych).
Samochód / Parkingi przy stadionie
Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu specjalnej karty parkingowej PZPN
lub biletu parkingowego dystrybuowanego przez operatora stadionu
(PL.2012+) - nie przyjeżdżaj samochodem
w okolice Stadionu PGE Narodowego!
Organizator meczu nie będzie bowiem prowadził w dniu meczu stacjonarnej sprzedaży biletów parkingowych przy stadionie.
Należy mieć na uwadze, że operator stadionu realizuje internetową sprzedaż
miejsc parkingowych pod adresem:
https://goo.gl/G6TH3Y.
Bilety (sprzedaż)
Wszystkie bilety zostały wyprzedane. Należy mieć na
uwadze, iż nie będzie w
ogóle prowadzona stacjonarna sprzedaż biletów
w otoczeniu stadionu,
ani w żadnym innym
punkcie miasta.

III
Bilety (kontrola)
Stewardzi będą
sprawdzali zgodność dokumentu
tożsamości z danymi zapisanymi na
bilecie. Dane zawarte na bilecie nie podlegają zmianie. Bilet
należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu. Utracone, zniszczone lub skradzione bilety nie będą wydawane
ponownie. Bilet może być
skontrolowany wielokrotnie
podczas pobytu na stadionie, dlatego należy go zachować przez cały czas, aż do końca
imprezy. W przypadku trudności ze
znalezieniem sektora lub miejsca należy skorzystać z pomocy stewardów.
Zabronione jest blokowanie przejść na
promenadzie, przejściach czy schodach.
Przed rozpoczęciem meczu należy zająć miejsce na trybunie. Stewardzi będą
zwracali na to szczególną uwagę.
Bezpieczeństwo
Należy pamiętać, iż przechodząc przez
którąkolwiek ze stref kontroli i następnie
wychodząc kibic nie będzie uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwadze,
że w celu uzyskania dostępu na stadion,
każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet. Personel pilnujący wejść
może skontrolować zarówno kibiców oraz
ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy/stadionu
zostaną wywieszone na bramach wejściowych na obiekt. Regulamin imprezy
masowej dostępny jest
również na stronie internetowej
www.pzpn.pl w zakładce FEDERACJA /
DOKUMENTY / BEZPIECZEŃSTWO NA
OBIEKTACH
PIŁ-

KARSKICH / PRZEPISY / DOKUMENTY PZPN. Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy
niezwłocznie zgłaszać stewardom lub Policji.
W
przypadku
ogłoszenia
informacji o ewakuacji / zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia.
Należy wykonywać polecenia stewardów
i spikera imprezy.
Dzieci
Każda osoba bez względu na wiek musi
posiadać ważny bilet. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające
mecz. W sytuacji zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem.
Kibice niepełnosprawni
Wejście na stadion dla kibiców poruszających
się na wózkach inwalidzkich będzie możliwe wyłącznie poprzez dedykowaną bramę
nr 1 od strony Al. Zielenieckiej (pomiędzy
bramami 2 i 11). W okolice tej bramy,
w ramach wyjątku, możliwe będzie tymczasowe podwiezienie kibiców niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, które posiadają specjalną bezpłatną kartę parkingową
PZPN dla swoich pojazdów - mogą wjechać
samochodem na obiekt przez bramę wskazaną na ww. karcie. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
wydawane są bezpłatnie przez serwis
kupbilet.pl przy zakupie odpowiedniego biletu.
Osoby niewidome
lub niedowidzące będą
mogły skorzystać
ze
stadionowego
systemu
audiodeskrypcji przy pomocy własnych
telefonów komórkowych (wyposażonych
w radio i słuchawki). Wystarczy nastawić radio
na częstotliwość 91,50 MHz. Wszyscy kibice
w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc
i asystę stewardów stadionowych.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka).
Czy można zabrać ze sobą plecak lub inny
bagaż?
Organizator stanowczo odradza zabierać
ze sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np.
szalikiem, portfelem, telefonem, kluczami),
a w szczególności przedmioty określone
jako zabronione. Nie należy zabierać ze
sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, których sprawdzanie może opóźniać
wejście na stadion.
Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść na mecz?
Tak, osoby małoletnie do lat 13 mogą wejść
na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Czy na teren stadionu będzie można wnieść jakiekolwiek napoje?
Nie. Zakup napojów będzie możliwy
w licznych kioskach gastronomicznych.
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. Przez profesjonalne sprzęty rozumiane są duże
urządzenia rejestrujące dźwięk i/lub obraz
z wymiennym obiektywem (długość powyżej 10 cm).

