ASYSTENT KIBICA
LIGA NARODÓW UEFA

POLSKA WALIA
vs

1 CZERWCA 2022 I 18:00 I WROCŁAW, TARCZYŃSKI ARENA

LaczyNasPilka.pl

Łączy nas piłka

WPROWADZENIE
Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na międzynarodowy mecz Ligi Narodów, Polska vs Walia na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Bramy stadionu zostaną otwarte o godz. 16:00. Mecz rozpocznie się
o godz. 18:00.

Mecz:
Rodzaj meczu:
Nazwa rozgrywek:
Data:
Rozpoczęcie meczu:
Otwarcie bram:
Stadion:
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Polska – Walia
mecz w ramach Ligi Narodów
eliminacje do Mistrzostw Świata 2022 Katar
01/06/2022 (środa)
18:00
16:00
Tarczyński Arena
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

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 https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica lub http://asystentkibica.pl/
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Jak dotrę na stadion?

Jak dotrę na stadion?

Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków publicznego transportu zbiorowego.

Odwóz kibiców z meczu:

PZPN w porozumieniu ze spółką Stadion Wrocław zapewnił, że wszyscy posiadacze biletów / zaproszeń

T1 (tramwajowa linia specjalna)

/ akredytacji meczowych wydanych przez PZPN będą uprawnieni do bezpłatnego przejazdu liniami spe-

Stadion Wrocław (Królewiecka) – Królewiecka – Pilczycka – Milenijna - Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Ka-

cjalnymi tj. liniami T1, T2 i S1, S2. Szczegóły poniżej:

zimierza Wielkiego – Rynek
Linia w celu odwozu kibiców będzie kursować z częstotliwością co około 3 minuty po zakończeniu meczu tj. od

Dowóz kibiców na mecz:

około godziny 20:00.

T1 (tramwajowa linia specjalna)
Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka
- Królewiecka - Stadion Wrocław (Królewiecka) – Królewiecka – Pilczycka – Milenijna – Legnicka – pl. Jana Pawła
II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Galeria Dominikańska
Linia tramwajowa T1 kursująca z częstotliwością co około 12 minut w godzinach 15:30 – 17:30 (ostatni kurs z
Galerii Dominikańskiej) będzie obsługiwana przez 5 pociągów tramwajowych.

T2 (tramwajowa linia specjalna)
Leśnica – Średzka – Kosmonautów - Lotnicza - Legnicka –pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego –
Rynek
Linia w celu odwozu kibiców będzie kursować co około 3 minuty po zakończeniu meczu tj. od około godziny
20:00 (odjazdy z Leśnicy).

T2 (tramwajowa linia specjalna)

S1 (autobusowa linia specjalna)

Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II - Legnicka – Lotnicza – Kosmonautów - Średzka - Leśnica – Średzka – Kosmonautów - Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Galeria Dominikańska

Stadion Wrocław (Królewiecka) – Królewiecka – Pilczycka – Hutnicza – Lotnicza –Legnicka – pl. Jana Pawła II –

Linia tramwajowa T2 kursująca z częstotliwością co około 12 minut w godzinach 15:30 – 17:30 (ostatni kurs z
Galerii Dominikańskiej) będzie obsługiwana przez 5 pociągów tramwajowych.

Ruska – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Galeria Dominikańska
Linia w celu odwozu kibiców będzie kursować co około 3 minuty po zakończeniu meczu
tj. od około godziny 20:00.
Autobusy linii S1 i S2 oraz tramwaje linii T1 i T2 będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach na trasie

STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION
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Autobusy linii S1 i S2 oraz tramwaje linii T1 i T2 będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach na
trasie przejazdu.
Na podstawie akredytacji / zaproszenia VIP / biletu na mecz piłkarski w dn. 1 czerwca 2022 roku, kibice mogą podróżować bezpłatnie liniami specjalnymi tj. tylko liniami T1, T2, S1 i S2. Opłata za przejazd
środkami komunikacji zbiorowej (linie normalne) bez linii specjalnych T1, T2, S1 i S2 wynosi 4,60 zł (bilet
normalny) oraz 2,30 zł (bilet ulgowy).

Komunikacja miejska
Publiczny transport zbiorowy to najszybsze i najbardziej efektywne sposoby dotarcia na stadion, więc
gorąco je polecamy!
Pokonaj tłumy i zaplanuj swoją trasę, zanim wybierzesz się na stadion. Pomoże w tym wyszukiwarka
połączeń: https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/

Samochód
PZPN zachęca do korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego i równocześnie stanowczo
odradza przyjeżdżać samochodem na stadion. Należy mieć na uwadze, że ruch uliczny w okolicy stadionu będzie szczególnie natężony (PZPN nie organizuje żadnych miejsc parkingowych na stadionie oraz w
okolicy stadionu). Operator stadionu wskazuje natomiast na ogólnodostępne parkingi tzw. Park&Ride dla
kibiców przyjeżdżających na mecz spoza Wrocławia.

Dojazd dla osób z niepełnosprawnościami
Wejścia na stadion dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich wyznaczone zostały przy
Bramie Królewiecka i Bramie Lotnicza. Osoby niepełnosprawne, które posiadają specjalną kartę parkingową dla swoich pojazdów mogą wjechać samochodem bramami oznaczonymi jako C i D, zlokalizowanymi
przy Alei Śląskiej (szczegóły znajdują się na rewersie karty parkingowej). Wspomniane karty parkingowe
dla osób niepełnosprawnych wydawane są bezpłatnie podczas procesu zakupu odpowiedniego biletu.
Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych.
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Bilet

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?

Sprzedaż biletów na mecze Reprezentacji Polski odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów

Organizator sugeruje przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż kie-

upoważnionych przez PZPN do sprzedaży i dystrybucji biletów (przede wszystkim za pośrednictwem

dy bramy stadionowe zostaną otwarte dla widzów już od godziny 16:00. W oczekiwaniu na mecz widzowie

portalu https://bilety.laczynaspilka.pl/). PZPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nabywania biletów

będą mogli posłuchać muzyki, uczestniczyć w aktywnościach dla kibiców, a także zjeść posiłek w jednym

za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów w imie-

z wielu punktów gastronomicznych. Osoby wybierające się na mecz powinny mieć na uwadze możliwe

niu PZPN. Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu tożsamości z danymi wydrukowanymi na

utrudnienia drogowe / korki drogowe w pobliżu stadionu.

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

Planowanie z wyprzedzeniem pozwoli Ci zaoszczędzić dużo czasu na stadionie i pomoże Ci dotrzeć na

stadionie, dlatego trzymaj go cały czas przy sobie do samego końca wydarzenia. Jeśli nie możesz odna-

miejsce w wyznaczonym czasie.

leźć swojego siedzenia w sektorze nie wahaj się skorzystać z pomocy stewardów. W trakcie meczu zajmij
swoje miejsce na trybunach. Nie stawaj na schodach lub w przejściach. Stewardzi będą zwracali na to
szczególną uwagę.

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu meczu?
Organizator meczu nie będzie prowadził sprzedaży biletów na stadionie. Jeśli bilety nie zostały wyprzedane – pozostają dostępne w sprzedaży w serwisie https://bilety.laczynaspilka.pl/ praktycznie do momentu rozpoczęcia meczu. W celu obsługi zapytań dotyczących kwestii biletowych uruchomione zostaną
dwa punkty obsługi INFOPUNKTY: na zewnątrz stadionu (przy bramie Lotniczej) oraz wewnątrz stadionu,
od strony Królewieckiej.

Pamiętaj, że musisz skorzystać z wejścia na stadion wskazanego na bilecie.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Potrzebny będzie bilet na mecz i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka). Dokumenty będą kontrolowane przez służby organizatora.

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść na mecz?
Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Czy mogę wejść na stadion dowolnym wejściem?
Prosimy korzystać wyłącznie z wejścia wskazanego na bilecie na mecz.
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Polityka bagażowa i depozyty za torby
Organizator odradza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędnych przedmiotów (poza np. portfelem, telefonem, kluczami, szalikiem), a w szczególności przedmioty określone jako zabronione. Nie należy tym

NA STADIONIE

Łączy nas piłka

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne
i kamery wideo?

samym zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków itp. przekraczających rozmiar A4.

Stewardzi mogą odmówić wniesienia na teren imprezy oraz zabronić używania w trakcie meczu profesjo-

Przed bramami na stadion będą do dyspozycji depozyty dla kibiców.

nalnej kamery wideo lub profesjonalnego aparatu fotograficznego. Dotyczy to wyłącznie wielkogabaryto-

Jedzenie / napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski gastronomiczne na stadionie. Punkty gastronomiczne
zostaną udostępnione wraz z otwarciem bram stadionowych czyli o godzinie 16:00.
Rekomendowanym środkiem płatności na stadionie jest płatność elektroniczna, natomiast płatność przy
użyciu gotówki będzie również akceptowana.
NIE JEST MOŻLIWE WEJŚCIE NA STADION Z NAPOJAMI I JEDZENIEM.

wych / fotoreporterskich urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz z długim, wymiennym obiektywem.

Komunikaty informacyjne
Organizatorzy meczu zachęcają do korzystania z dostępnych środków masowego przekazu, za pośrednictwem których przekazywane będą bieżące komunikaty organizacyjne:
twitter.com/pzpn
twitter.com/LaczyNasPilka

Dzieci
Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać ważny bilet. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za
dzieci oglądające mecz. Organizator udostępni specjalne opaski dla dzieci z możliwością wpisania danych kontaktowych rodzica lub opiekuna. W sytuacji zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem.
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Dojazd na stadion i parking

Poruszanie się po stadionie

Sprawdź DOJAZD NA STADION, aby zapoznać się z naszymi zaleceniami dotyczącymi podróży na sta-

Stadion jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich dostępnych miejsc siedzących

dion dla niepełnosprawnych kibiców.

można dostać się windą. Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do wolontariuszy / stewardów na miejscu.

Wejście dla osób niepełnosprawnych

Audiodeskrypcja

Dedykowanymi wejściami dla osób z niepełnosprawnościami są Brama Królewiecka (od ul. Królewieckiej) i
Brama Lotnicza (od ul. Lotniczej). Prosimy korzystać z wejścia wskazanego na bilecie wstępu.

Na stadionie będzie dostępny komentarz audio tzw. audiodeskrypcja. Kibice mogą ustawić aplikację radiową w telefonie komórkowym, aby cieszyć się komentarzem na swoich miejscach.
Użytkownicy telefonów komórkowych powinni dostroić się do częstotliwości 94,4 FM w aplikacji radiowej.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
Na stadionie dedykowane są miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z
miejscem dla ich opiekuna. Dostępne są również toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie
znajdują się w zasięgu ręki od miejsc dla wózków inwalidzkich i miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.

Przystosowane miejsca siedzące i bilety
Istnieją dwie różne kategorie biletów: bilety dla osób na wózkach inwalidzkich i bilety łatwego dostępu
(tzw. easy access). Bilety łatwego dostępu są przeznaczone dla kibiców niepełnosprawnych, którzy nie
korzystają z wózka inwalidzkiego, ale potrzebują miejsca siedzącego z łatwym dostępem do udogodnień
na stadionie.
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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

ZASADY STADIONOWE
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Czy mogę opuścić stadion po wejściu do środka
i wejść ponownie?

wywieszone na bramach wejściowych na obiekt.

Należy pamiętać, że przechodząc przez strefę kontroli i następnie wchodząc poza stadion osoba nie

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać

będzie uprawniona do powrotu na teren imprezy.

stewardom lub Policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji / zakończeniu imprezy, należy
spokojnie udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać polecenia stewardów i

Czy mogę palić na stadionie? Co z e-papierosami?

spikera zawodów sportowych.

Nie. Palenie na stadionie jest zabronione. Dotyczy to również używania e-papierosów oraz wyrobów tyto-

Co nie mogę wnieść na stadion?

niowych nieodpalanych termicznie.

Personel pilnujący dokona kontroli kibiców wchodzących na obiekt, w tym kontroli odzieży i bagażu.

Flagi, banery, megafony, bębny

Wśród zabronionych przedmiotów znajdują się m.in. wszelkiego rodzaju przedmioty, które można uznać

Dopuszczalny rozmiar wszelkich banerów i flag wynosi 2m x 1,5 m. Flagi mogą posiadać elastyczny kij o

za broń lub pociski, środki pirotechniczne, parasole z ostrym szpicem, alkohol, środki odurzające, wskaź-

maksymalnej wysokości 1 m ze średnicą nie większą niż 1cm.

niki laserowe, pojemniki / butelki szklane i plastikowe, drony, megafony oraz profesjonalne kamery wideo
i aparaty fotograficzne.

Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty
Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi
okazać ważny bilet i dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówiony
wstęp na stadion.

Masz więcej pytań?
Pobierz pełny regulamin imprezy masowej z dokładną listą zabronionych przedmiotów:
https://pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/3632-2020_REGULAMIN_IMPREZY_MASOWEJ-POL.pdf

15

ASYSTENT KIBICA

ASYSTENT KIBICA

16

NIEZBĘDNIK KIBICA

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
Łączy nas piłka

Co jest najważniejsze na liście rzeczy do spakowania?
1. Bilet blankiet, bilet kolekcjonerski lub w wersji wydrukowanej tzw. „print at home” i dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Upewnij się również, że masz przy sobie ważny dokument tożsamości, np.
paszport lub dowód osobisty.
Upewnij się również, że masz przy sobie ważny dokument tożsamości, np. paszport lub dowód osobisty.
2. Organizator nie zezwala na wnoszenie na stadion toreb / plecaków większych niż rozmiar A4.
3. Nie zapomnij również o narodowych flagach. Mogą one mieć wymiary do 2,0 x 1,5 m.
Maksymalne wymiary elastycznych masztów / kijów to 1m długości i 1cm średnicy.
4. Zapowiada się na deszcz? Zaopatrz się w przeciwdeszczowe poncho. Jest na tyle małe, że zmieści się
w kieszeni i przygotuje Cię na wypadek deszczowej pogody.
5. Zawsze dobrze jest mieć przy sobie mały powerbank do telefonu. Pobierz Asystent Kibica na swoje
urządzenie przenośne / telefon. 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: http://asystentkibica.pl.
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ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
tel.: 732 122 222
fax: +48 (22) 55 12 240
e-mail: pzpn@pzpn.pl;
www.pzpn.pl

LaczyNasPilka.pl

