
                                                                                  

 
ZGRUPOWANIE REPREZENTACJI POLSKI* 11–19.11.2019 r. 

przed meczami el. UEFA EURO 2020 Izrael – Polska  
oraz Polska – Słowenia  

 
Uwaga: sztab reprezentacji Polski zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w godzinach treningów, jak 

również całkowitego zamknięcia poszczególnych sesji treningowych dla mediów. 
O tych decyzjach będziemy informować na bieżąco na Twitterze na kontach @pzpn_pl oraz @KwiatkowskiKuba 

 
 
Zakwaterowanie: 

• Double Tree by Hilton, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa 
 

Treningi: 
• KS ZWAR Międzylesie  

• Stadion Polonii Warszawa 

• Stadion Teddy w Jerozolimie  

• PGE Narodowy 
 

11 listopada (poniedziałek) 
Do 18:00 przyjazd zawodników  
 
12 listopada (wtorek) 
13:45  konferencja prasowa: Jerzy Brzęczek oraz Robert Lewandowski 
17:00  trening POLONIA (15 minut otwarte dla mediów) 
 
13 listopada (środa) 
11:00 trening KS ZWAR (15 minut otwarte dla mediów) 
14:00-16:00 Media Day (Double Tree by Hilton)  
Zgłoszenia redakcji zainteresowanych udziałem w Media Day muszą być wysłane drogą mailową na 
adres media@pzpn.pl do końca dnia w piątek 8 listopada.  
Plan spotkania z mediami będzie znany po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń.  
  



14 listopada (czwartek) 
17:00  trening POLONIA (15 minut otwarte dla mediów) 
 
15 listopada (piątek) 
09:35  wylot lotem czarterowym do Tel Avivu 
17:15  oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Izraela (Stadion Teddy) 
17:45  oficjalna sesja treningowa reprezentacji Izraela (Stadion Teddy) 
18:30  oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (Stadion Teddy) 
19:00 oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (Stadion Teddy) – 15 min. otwarty dla 

mediów 
 
16 listopada (sobota) 
21:45  mecz eliminacji UEFA EURO 2020 Izrael – Polska  
 
17 listopada (niedziela) 
12:00  wylot lotem czarterowym do Warszawy 
15:00  przylot na Lotnisko Chopina w Warszawie 
 
18 listopada (poniedziałek) 
16:00  oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy) 
16:30 oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy) – 15 min. otwarty dla 

mediów  
17:30 oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Słowenii (PGE Narodowy) 
18:00 oficjalna sesja treningowa reprezentacji Słowenii (PGE Narodowy) 
 
19 listopada (wtorek) 
20:45  mecz eliminacji UEFA EURO 2020 Polska – Słowenia   
 
 
 
 
 


