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Polski Związek Pił-
ki Nożnej zaprasza  

na międzynarodowy 
mecz towarzyski Pol-

ska - Chile, który odbę-
dzie się na INEA Stadion 

w Poznaniu. Mecz roz-
pocznie 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 
18:45. 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 lub w ostateczności udać się do 
punktu obsługi kwestii biletowych.

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny transport publiczny
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając  
z licznych środków transportu publicznego.  
PZPN w porozumieniu z Lechem Poznań i Miastem 
Poznań zapewnił, że wszyscy posiadacze biletów na 
mecz będą uprawnione do bezpłatnego przejazdu 
lokalnym transportem zbiorowym w dniu meczu od 
godziny 15:00 w dniu meczu do 01:30 w nocy po me-
czu. W bezpośrednim otoczeniu stadionu znajduje się 
przystanek INEA Stadion, do którego dojeżdżają linie 
autobusowe i tramwajowe (https://www.ztm.poznan.
pl/#node/INEA).

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 będzie prowadził sprzedaży miejsc 
parkingowych na stadionie oraz w jego okolicy w dniu 
meczu.

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 https://bilety.laczynaspilka.pl/). PZPN nie po-
nosi odpowiedzialności z tytułu nabywania biletów 
za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposia-
dających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów w 
imieniu PZPN. Stewardzi będą sprawdzali zgodność 

dokumentu tożsamości 
z danymi wydrukowanymi 
na bilecie. Przechowuj swój bilet  
w bezpiecznym miejscu. Utracone, 
zniszczone lub skradzione bilety nie 
będą wydawane ponownie. Twój bilet 
może być sprawdzony wielokrotnie podczas 
Twojego pobytu na stadionie, dlatego trzy-
maj go cały czas przy sobie do samego końca  
imprezy. Jeśli nie możesz odnaleźć  
swojego siedzenia w sektorze nie wahaj się skorzy-
stać z pomocy stewardów. W trakcie meczu zajmij 
swoje miejsce na trybunach. Nie stawaj na prome-
nadzie, schodach lub w przejściach. Stewardzi będą 
zwracali na to szczególną uwagę. W otoczeniu stadio-
nu dostępne będą dwa punkty biletowe, w których 
mogą zostać wyjaśnione wszelkie kwestie biletowe 
(pierwszy po lewej stronie wejścia / sekcji kołowrotów 
nr 3, zaś drugi pod schodami do wejścia / sekcji koło-
wrotów nr 29).

Czy będą sprzedawane bilety na stadionie  
w dniu meczu?
Organizator meczu nie będzie prowadził sprzedaży bi-
letów na stadionie. Jeśli bilety nie zostały wyprzedane 
pozostają dostępne w sprzedaży w serwisie https://
bilety.laczynaspilka.pl/ praktycznie do momentu roz-
poczęcia meczu.

Bezpieczeństwo
Pamiętaj, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli i następnie wychodząc - nie będziesz 
uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwa-
dze, że w celu uzyskania dostępu na stadion,  
każdy widz, niezależnie od wieku, musi oka-
zać ważny bilet. Personel pilnujący wejść 
może skontrolować zarówno kibiców oraz  
ich bagaż. Lista przedmiotów zabronio-
nych oraz regulamin imprezy/stadio-
nu zostaną wywieszone na bramach 
wejściowych na obiekt. Regulamin 
imprezy masowej dostępny jest  
również na stronie www.pzpn.pl 
w zakładce  FEDERACJA / DOKUMENTY / 
BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKTACH PIŁKAR-
SKICH / Przepisy / Dokumenty PZPN.

Bilety print@home
Bilety typu print@
home muszą zostać 
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odpowiednio zło-
żone po wydruko-
waniu - zgodnie z 

poniższą instrukcją.  
Należy pamiętać, że cała 
karta A4 jest biletem.  

Ponadto nie ma znaczenia 
czy wydruk jest kolorowy czy 

czarno-biały. Zalecamy spraw-
dzenie czy kod kreskowy nadru-

kowany na bilecie jest kompletny  
i czytelny.

Dzieci
Każda osoba bez względu na wiek musi 

posiadać ważny bilet. Rodzice ponoszą 
pełną odpowiedzialność za dzieci oglądają-

ce mecz. 

Kibice niepełnosprawni
Osoby niepełnosprawne, które posiadają spe-

cjalną kartę parkingową dla swoich pojazdów 
mogą wjechać samochodem na obiekt przez bra-

mę wskazaną na karcie. Wspomniane karty parkin-
gowe dla osób niepełnosprawnych 

wydawane są bezpłatnie przez serwis 
bilety.laczynaspilka.pl przy zakupie od-
powiedniego 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 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),  
a w szczególności przedmioty 

określone jako zabronione. 
Nie należy tym samym 

zabierać ze sobą 

toreb / walizek / plecaków, których spraw-
dzanie opóźnia wejście na stadion.

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opie-
kuna, aby wejść na mecz? 
Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tyl-
ko 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 apara-
ty fotograficzne i kamery video?
Stewardzi mogą odmówić wniesienia na te-
ren imprezy oraz  zabronić używania w trakcie 
meczu profesjonalnej kamery video lub pro-
fesjonalnego 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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