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W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowany w porozumieniu ze Słoweńską Federacją Piłki
Nożnej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji Polski wybierających się na mecz Słowenia
– Polska na Stadionie Stožice w Lublanie w dniu 6
września 2019 r. (piątek). Informacje zawarte w dokumencie dotyczą osób, które zakupiły bilet na mecz za
pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Nożnej i serwisu laczynaspilka.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie
20:45 czasu lokalnego.

WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DOKUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZENOŚNYM / TELEFONIE. NAleży mieć na
uwadze, że niniejszy dokument może
zostać zaktualizowany lub uzupełniony o nowe informacje TAKŻE W DNIU
MECZU - najbardziej aktualna wersja
ZNAJDUJE SIĘ na stronie www.pzpn.pl

Mecz: Słowenia – Polska
Data: 06/09/2019 (piątek)
Rozpoczęcie meczu: 20:45 czasu lokalnego / polskiego
Otwarcie bram: 18:45 czasu lokalnego / polskiego
Stadion: Stožice; pojemność 16,038 tys., Vojkova
cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenia
Dedykowana brama dla polskich kibiców: brama
nr 1 od strony stadionowego garażu (południowa
część stadionu) wraz z wejściem opisanym jako
„Away Fans Entrance VHOD D”.
Dedykowana sekcja kołowrotów dla polskich
kibiców: wejście zgodnie z powyższym prowadzące
na miejsca w sektorze 28, 29, 30, 31 i 32
Telefon alarmowy: 112 (Ogólny -europejski – telefon alarmowy), 193 (Straż Pożarna), 192 (Policja),
194 (Pogotowie Ratunkowe), 195 (Centrum Kryzysowe) 196 (Pomoc drogowa AMSM)
Ambasada: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w
Lublanie, Bežigrad 10, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 436-54-50 (czynny w godzinach pracy
8:15-16:15)
Telefon alarmowy poza godzinami pracy: +386
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

41 750 508
E-mail: lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.lublana.msz.gov.pl
Numer kierunkowy: +386
Waluta: Euro
100 EUR = 431,9 PLN
100 PLN = 23,1 EUR
O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Słoweńska Federacja Piłki Nożnej, ze względu na
planowane kontrole sugeruje przybycie na stadion
najwcześniej jak to możliwe, przy czym bramy stadionowe zostaną otwarte o godzinie 18:45 czasu
lokalnego. W oczekiwaniu na mecz widzowie będą
mogli posłuchać muzyki, a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicznych. Organizator ponadto informuje, że od godz. 16:45 w pobliżu
stadionu zostanie otwarta fan zone.
Jak dotrę na stadion?
Stadion Stožice jest oddalony 5 km od centrum miasta; 4 km od głównego dworca kolejowego i autobusowego i 24 km od międzynarodowego portu
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AUTOBUS:
Organizator meczu zapewni bezpłatne autobusy dedykowane dla
polskich kibiców, oznaczone jako
„Stadium Stozice/Polish Fans”. Autobusy będą kursować od godz. 17:30 do
19:00 z punktu gromadzenia się polskich
kibiców / placu kongresowego znajdującego się
w centrum miasta tj. Kongresni trg. (Congress Square). Organizator zachęca polskich kibiców do korzystania z dedykowanych autobusów.
POCIĄG
Kibice korzystający z dworca kolejowego do i ze Stadionu Stožice mogą skorzystać z autobusu nr 20 z
przystanku Bavarski dvor do stacji Nove Stožice P+R.
(8 przystanków). Droga na stadion pieszo zajmie ok.
8 minut (700 m).
SAMOLOT
Bezpośrednio z portu lotniczego Ljubljana (LJU) kursują busy przewoźnika Markun w kierunku centrum
miasta. Koszt biletu w jedną stronę to wydatek 10
EUR, a w dwie 18 EUR. Kursują również TAXI ze stałą
opłatą początkową w wysokości 2 EUR, a następnie
1,4 EUR za kilometr. Rezerwacja oraz informacja pod
numerem Tel.: +386 4 2062 678. Rekomendowanymi
korporacjami taxi są Taxi Metro i Laguna.

lotniczego Lublana, położonego w miejscowości
Brnik. Organizator wyznaczył punkt gromadzenia się
polskich kibiców przed meczem, w centrum miasta
tj. Kongresni trg. (Congress Square) (dokładna lokalizacja na mapie Google dostępna pod linkiem: http://
bit.ly/2ZlIcXH).

SAMOCHÓD
Organizator przygotuje dedykowany bepłatny parking dla polskich kibiców w pobliżu stadionu (ok.
400 m. pieszo). Parking znajduje się przy drodze Tomačevska cesta i został wskazany na mapie jako P7
/ str. 3 Asystenta (dokładna lokalizacja na mapie Google dostępna pod linkiem: http://bit.ly/30OdZgM)
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Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez Polski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl obejmują bloki 28, 29, 30, 31 i 32 na trybunie D. Dostęp na
niniejsze sektory możliwy jest przez bramę nr 1 od
strony stadionowego garażu - opisane jako „Away
Fans Entrance VHOD D”.
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Jakie dokumenty należy
zabrać ze sobą?
Bilet z wypełnionymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, adres) oraz ważny
dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą kontrolowane
przez służby organizatora
lub Policję.
Osoby poruszające się na
wózkach inwalidzkich
Rekomendowane wejście
dla polskich kibiców poruszających się na wózkach
inwalidzkich to wejście C
(wskazane na planie na str.
1 Asystenta).
Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu
meczu?
Nie. Organizator nie będzie
prowadził sprzedaży biletów na stadionie.
Jedzenie i napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski
gastronomiczne na stadionie. Jedynym środkiem
płatności na stadionie jest
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gotówka (brak bankomatu na terenie
stadionu oraz brak obsługi terminali
płatniczych).
Flagi, banery, megafony, bębny
Zgodnie z informacją przekazaną przez
Słoweńską Federację, wszelkie banery i
flagi, których dopuszczalny rozmiar wynosi 1,5 x
1 m. muszą zostać wykonane z niepalnego materiału. Ponadto dopuszcza się wyłącznie narodowe flagi.
Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty.
Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub
odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówiony wstęp na stadion. Należy pamiętać, że przechodząc przez strefę kontroli i następnie wchodząc
poza stadion osoba nie będzie uprawniona do
powrotu na teren imprezy. Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy
widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet
i dokument tożsamości. Personel pilnujący dokona kontroli kibiców wchodzących na obiekt, w tym
kontroli odzieży. Wśród zabronionych przedmiotów
znajdują się m.in. plecaki, bagaże, wszelkiego rodzaju przedmioty, które można uznać za broń lub pociski, środki pirotechniczne, parasole z ostrym szpicem, alkohol, środki odurzające, wskaźniki laserowe,
selfie sticki, pojemniki / butelki szklane i plastikowe,
hulajnogi, wrotki, krzesła turystyczne oraz profesjonalne kamery i aparaty fotograficzne. Nie jest
możliwe wejście na stadion z napojami i jedzeniem.
Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Nie. Niemniej jednak w pobliżu stadionu zostaną
przygotowane depozyty, jednakże ich pojemność
jest bardzo ograniczona, dlatego odradza się zabieranie ze sobą jakichkolwiek bagaży, plecaków, walizek.
v.1.0

ASYSTENT KIBICA (wersja 1.0)

SŁOWENIA - POLSKA, 06.09.2019, LUBLANA
strona 4 z 4

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

v.1.0

