
W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygoto-
wany w porozumieniu z Duńską Federacją Piłki Noż-
nej specjalny przewodnik dla kibiców Reprezentacji 
Polski wybierających się na mecz Dania - Polska na 
stadionie Parken (Telia Parken) w Kopenhadze (dziel-
nica Østerbro) w dniu 1 września 2017 r. (piątek). 
Informacje zawarte w dokumencie dotyczą osób, 
które zakupiły bilety na mecz za pośrednictwem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz serwisu laczyna-
spilka.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 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: Dania - Polska
Data: 01/09/2017 (piątek)
Rozpoczęcie meczu: 20:45 czasu lokalnego / pol-
skiego 
Otwarcie bram: 19:15 czasu lokalnego / polskiego  
Stadion: Telia Parken (pojemność 38 tys.) 
Dedykowana brama dla Polskich kibiców  
wejście od ulicy Per Henrik Lings Alle  
Dedykowana sekcja kołowrotów dla Polskich 
Kibiców - kołowroty D1 i D2
Telefon alarmowy do służb ratunkowych  
i policji: 112
Ambasada: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  
w Kopenhadze, 
Richelieus Allé 12, DK-2900 Hellerup
Tel: (+45) 39 46 77 00
Telefon alarmowy konsulatu, w sprawach wymaga-
jących natychmiastowej interwencji konsula (m.in. 
aresztowania, ciężkie wypadki itp.):  
(+45) 20 61 19 17
E-mail: kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl
http://www.kopenhaga.msz.gov.pl/pl/
Numer kierunkowy: + 45

Waluta: Korona duńska 
1 DKK = 0,57 PLN 
1 PLN = 1,77 DKK 

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Duńska Federacja Piłki Nożnej, ze względu na  
zaplanowane kontrole sugeruje przybycie na sta-
dion najwcześniej  jak to możliwe, przy czym bramy  
stadionowe zostaną otwarte o godzinie 19:15 cza-
su lokalnego. Równocześnie Federacja informuje, 
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że zbyt późne przybycie na stadion nie gwarantuje 
wejścia na obiekt przed pierwszym gwizdkiem.

Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez 
Polski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl 
obejmują sektory D1 i D2 na trybunie D.  Dostęp na  

 

niniejsze sektory możliwy jest od strony ulicy Per 
Henrik Lings Alle i następnie przez sekcje kołowro-
tów D1 i D2 (plan wejść str. 1, plan sektorów str. 3). 

Duńska Federacja Piłki Nożnej wyraź-
nie wskazuje na restrykcyjne zasady 
segregacji obowiązujące podczas 
tego meczu, zgodnie z którymi wy-
łącznie sektory D1, D2 zostały prze-
znaczone do sprzedaży / zajmowania 
przez polskich kibiców, zaś wszystkie po-
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zostałe sektory stadionu mogą być zajmowane wy-
łącznie przez kibiców wspierających Reprezentację 
Danii.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy 
dowód osobisty lub paszport) oraz Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez 
NFZ.

Jak dotrę na stadion?
Duńska Federacja Piłki Nożnej rekomenduje nastę-
pujące środki transportu dla Polskich Kibiców:

POCIĄG / KOLEJ MIEJSKA (S-tog)
W bezpośredniej bliskości stadionu znajdują się na-
stępujące stacje kolei miejskiej: 
•	 Østerport (na południe od stadionu, bliżej cen-

trum), 

•	 Nordhavn (na wschód od stadionu, widoczna na 
planie na str. 2), 

•	 Svanemøllen, Ryparken (na północ od stadionu)
Każda z nich zlokalizowana jest w podobnej odle-
głości od stadionu ok. 1,3-1,6 km. Dodatkowe infor-
macje na stronie: www.dsb.dk/en/travelling-in-the-
-cities/copenhagen/

AUTOBUS
W pobliże stadionu dojeżdżają autobusy linii: 
•	 1A [przystanek Århusgade (Østerbrogade)] - do-

jazd z Central Station oraz parku Kongens Nytorv 
•	 14 [przystanek Parken (Øster Allé)] - do-

jazd z Central Station oraz centralnego placu  
Rådhuspladsen

Dodatkowe informacje na stronie:  
www.moviatrafik.dk

Ceny jednorazowych biletów uzależnione 
są od liczby przemierzanych stref (2-stre-
fowy bilet kosztuje 24 DKK). Popularnym 
rozwiązaniem stosowanym przez turystów 
jest zakup 24h lub 72h City Pass (ceny dla 
dorosłych odpowiednio 80 DKK lub 200 
DKK - szczegóły: www.citypass.dk). Ponadto 
popularnym narzędziem pozostaje Copen-
hagen Card zapewniająca nieograniczone 
korzystanie ze środków transportu publicz-
nego oraz wstęp do wielu muzeów  / atrak-
cji miejskich (szczegóły: www.copenhagen-
card.com)

Przyjazd samochodem / parkingi
Duńska Federacja Piłki Nożnej odradza 

przyjazd na stadion własnym sa-
mochodem. Nie przewidziano 
bowiem dedykowanych miejsc 
parkingowych dla polskich ki-
biców, przy czym liczba ogólno-
dostępnych miejsc parkingowych  
w otoczeniu stadionu jest bardzo ograni-
czona. Osoby poruszające się samochodem po 
Kopenhadze informujemy, że potrzebne jest wypo-
sażenie samochodu w tzw. zegar parkingowy (do na-
bycia na stacjach benzynowych) i zwracanie uwagi 
na oznakowania płatnych stref parkingowych.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
Rekomendowane wejście dla kibiców poruszających 
się na wózkach inwalidzkich to wejście D1.

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu 
meczu?
Bilety zostały wyprzedane. Nie będzie możliwości za-
kupu biletów w okolicy stadionu.

Flagi, banery, przedmioty
Zgodnie z informacją przekazaną przez Duńską 
Federację, wszelkie banery i flagi, których roz-
miar  wynosi 2x2m (i większe) muszą zostać wy-
konane z niepalnego materiału. Ponadto ich treść 
musi uzyskać akceptację ww. federacji na ty-
dzień przed meczem (wymagane przesłanie cer-
tyfikatu niepalności oraz grafiki na adres e-mail  
hekj@dbu.dk, temat wiadomości: „SUPPORTER 
EQUIPMENT”). Mniejsze rozmiarowo banery i fla-
gi będą sprawdzane bezpośrednio przez służ-
by stadionowe przed wejściem na obiekt. Wszel-
kie   przedmioty typu bębny, megafony itp. muszą 
również zostać zgłoszone oraz uzyskać akceptację 
Duńskiej Federacji Piłki Nożnej (procedura j.w.).
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Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty.
Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub 
odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmó-
wiony wstęp na stadion. Należy pamiętać, że prze-
chodząc przez strefę kontroli i następnie wychodząc 
poza stadion - osoba nie będzie uprawniona do po-
wrotu na teren imprezy. Prosimy mieć na uwadze, 
że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, 
niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet. Per-
sonel pilnujący dokona kontroli kibiców wchodzą-
cych na obiekt. Wśród zabronionych przedmiotów 
znajdują się: wszelkiego rodzaju przedmioty, które 
można uznać za broń lub pociski, puszki z substan-
cjami gazowymi, żrącymi i barwiącymi, butelki/
puszki/kubki wykonane z pękających materiałów, 
przedmioty o nieproporcjonalnych wymiarach, fa-
jerwerki i innego rodzaju środki pirotechniczne, 
tuby confetti, trąbki, wuwuzele, żywność i napo-
je,  parasole, zwierzęta, wskaźniki laserowe, przed-
mioty zawierające symbole o charakterze ideo-
logicznym, propagandowym, handlowym oraz 
wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą zagra-
żać bezpieczeństwu na stadionie. Pełna treść regula-
minu stadionu  w j. angielskim dostępna na stronie:  
h t t p : / / t e l i a p a r k e n . d k / g r o u n d - r e g u l a t i o n s

Kary / mandaty zgodnie z lokalnym prawem
Regulamin obiektu przewiduje specjalne kary finan-
sowe / mandaty:
•	 mandat za próbę przedostania się na teren boiska  

| 10 tys. DKK = ok. 5,7 tys. PLN 
•	 mandat za próbę wnoszenia na obiekt lub użycia 

środków pirotechnicznych | 5 tys. DKK = ok. 2,9 tys. 
PLN

•	 mandat za rzucanie przedmiotami  
| 5 tys. DKK = ok. 2,9 tys. PLN

•	 mandat za posiadanie lub używanie elementów 

zasłaniających wizerunek twarzy | 5 tys. DKK = ok. 
2,9 tys. PLN

Jedzenie / napoje
Zgodnie z regulaminem obiektu na teren stadionu 
zabronione jest wnoszenie własnego jedzenia i na-
pojów. Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione 
kioski gastronomiczne na stadionie (płatność przy 
użyciu gotówki i kart płatniczych).

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Duńska Federacja Piłki Nożnej podkreśla, że nie za-
pewnia punktów depozytowych w otoczeniu sta-
dionu. Organizator tym samym odradza zabiera-
nie ze sobą jakichkolwiek zbędnych przedmiotów  
(poza np. portfelem / telefonem / szalikiem).  
W szczególności nie należy zabierać ze sobą toreb, 
walizek itp. 
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