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Mecz:
Rodzaj meczu: 
Data:
Rozpoczęcie meczu: 
Otwarcie bram:
Stadion:

Belgia – Polska
mecz w ramach Ligi Narodów
08/06/2022 (środa)
20:45 czasu lokalnego / polskiego
18:30 czasu lokalnego / polskiego
Koning Boudewijn Stadion (Stadion Króla Baudouina I);
pojemność 50 093, Avenue de Marathon 135,
1020 Bruksela, Belgia

WPROWADZENIE
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowany w porozumieniu z Belgijskim Związkiem Piłki Noż-
nej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji Polski wybierających się na mecz Belgia – Polska na 
Stadionie Króla Baudouina I w Brukseli w dniu 8 czerwca 2022 r. (środa). Informacje zawarte w dokumen-
cie dotyczą osób, które zakupiły bilet na mecz za pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Nożnej i serwisu 
www.laczynaspilka.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 czasu lokalnego.
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WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DOKUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZENOŚNYM / 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 https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica lub http://asystentkibica.pl/
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Dedykowana brama dla polskich kibiców: 

wejście od strony trybuny 2 (Tribune 2) jest zlokalizowane przy Avenue du Football, 1020 Brussels,
dostępne jedynie od Avenue de Bouchout.
Polskie sektory zlokalizowane są na dolnym piętrze trybuny tj. A i B oraz na balkonie trybuny tj. J i K.

http://www.laczynaspilka.pl
https://www.laczynaspilka.pl/asystentkibica
http://asystentkibica.pl/
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O której godzinie będę mógł wejść na stadion?

Jak dotrę na stadion?
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Belgijski Związek Piłki Nożnej, ze względu na planowane kontrole sugeruje przybycie na stadion najwcześniej 

jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż kiedy bramy stadionowe zostaną otwarte o godzinie 18:30 czasu 

lokalnego. Organizator meczu rekomenduje przybycie na stadion najpóźniej na półtorej godziny przed roz-

poczęciem meczu. W oczekiwaniu na mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, a także zjeść posiłek w 

jednym z wielu punktów gastronomicznych.

Stadion Króla Baudouina I jest położony w północno-zachodniej części stolicy Belgii – Brukseli; oddalony ok 10 

km od centrum miasta; ok 14 km od międzynarodowego portu lotniczego Bruksela (Brussels Airport), położo-

nego w miejscowości Zaventem, 12 km na północny wschód od Brukseli (kod IATA to BRU).

Belgijski Związek Piłki Nożnej rekomenduje, aby polscy kibice zgromadzili się przed meczem w bliskim są-

siedztwie stadionu, w rejonie stacji metra „Houba-Brugmann”. Następnie kibice będą mogli pieszo udać się na 

stadion z sugerowanego miejsca spotkań wzdłuż Av. Houba de Stropem i skręcić w Av. de Bouchout i kolejno 

wzdłuż Av. du Football aż do wejścia z sektorami dla polskich kibiców.
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Telefon alarmowy:

112 (ogólny alarmowy)
100 (Straż pożarna)
101 (Policja)
100 (pogotowie ratunkowe)
126 (Policja drogowa)
116 000 (numer telefonu w przypadku zgłoszeń zaginięcia dzieci)

Ambasada:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, Rue Stevin 139, 1000 Bruksela

Tel.: +32 2 7804500
E-mail: bebruamb2@msz.gov.pl

Telefon alarmowy (w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula):

+355 694 022 011

Numer kierunkowy: +32
Waluta: Euro (kod waluty EUR) 1 EUR = 4,59 PLN (kurs NBP z dn. 03.06.2022)
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SAMOLOT / POCIĄG

AUTOBUS

Z portu lotniczego Bruksela w Zaventem (BRU) kursują pociągi do centrum miasta np. do Brussels Midi 

(tj. Bruksela Południowa). Bilet można nabyć na stronie: https://www.belgiantrain.be/en/tickets-and-rail-

cards/airports/brussels-airport. Przy zakupie 2 biletów (Duo Ticket) otrzymujesz 50% zniżki, koszt 3,7€ / 

za 1 szt. Aby dostać się z centrum miasta na stadion należy wybrać linię metra nr 6 z Bruksela Południo-

wa (Brussels Midi) w kierunku „Houba-Brugmann”.

Zaplanuj swoją podróż za pośrednictwem strony: www.NMBS.be lub https://www.belgiantrain.be/en 

Jeśli planujesz przyjazd na stadion autobusem, kieruj się na parking autobusowy „Away Fans”, autostradą 

A12 w kierunku Brukseli.

• Na autostradzie A12 zjedź zjazdem nr 2 „Strombeek-Bever”.

• Za zjazdem skręć w lewo w kierunku Brukseli.

• Na światłach na skrzyżowaniu z Romeinsesteenweg skręć prosto w Madridlaan.

• Stamtąd zostaniesz odprowadzony przez stewardów i policję na bezpłatny parking przy Atomiumlaan.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami policji i komunikatami na znakach umieszczonych nad autostradą.

 

DOJAZD NA STADION DOJAZD NA STADION
TRAMWAJ / METRO
Linia metra nr 6 dojeżdża bezpośrednio do Stadionu Króla Baudouina I. Najbliżej trybun dla gości znaj-
duje się przystanek Houba-Brugman. W niewielkiej odległości od trybun kibiców gości znajduje się także 
kilka linii tramwajowych. 
W poniższej tabeli przedstawiono różne trasy i wyznaczone przystanki:

Zaplanuj swoją podróż za pośrednictwem strony: https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=en
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https://www.belgiantrain.be/en/tickets-and-railcards/airports/brussels-airport
https://www.belgiantrain.be/en/tickets-and-railcards/airports/brussels-airport
www.NMBS.be lub https://www.belgiantrain.be/en
https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=en  
https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=en  
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SAMOCHÓD
Organizator wskazuje, że w pobliżu stadionu (na terenie Heizel) będzie dostępna ograniczona liczba 

miejsc parkingowych dla samochodów na parkingu Trademart (koszt. 8 euro/samochód).

• Jadąc autostradą A12, zjedź zjazdem nr 2 „Strombeek-Bever”.

• Za zjazdem skręć w lewo w kierunku Brukseli.

• Na światłach na skrzyżowaniu z drogą Romansteenweg jedź prosto w kierunku Madridlaan.

• Stamtąd zostaniesz odprowadzony przez stewardów i policję na bezpłatny parking.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami policji i komunikatami na znakach umieszczonych nad autostradą.

Aby bezproblemowo dotrzeć na parking, można skorzystać z wyszukiwarki Google lub Waze, podając je-

den z poniższych kodów QR:
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Bilety (kategoria 4) dla polskich kibiców dystrybuowane przez Polski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.
pl obejmują cztery sektory A i B oraz J i K na balkonie trybuny 2. Dostęp na niniejsze sektory możliwy 
jest od wejścia na trybunę 2 (Tribune 2), od ulicy Avenue du Football, 1020 Brussels, dostępne jedynie od 
Avenue de Bouchout.

Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą 
kontrolowane przez służby organizatora lub Policję.

Na stadionie są dedykowane miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiast 
takie miejsca nie znajdują się na trybunie 2 z polskimi kibicami (sektory A, B, J, K).

Nie będzie możliwe nabycie biletów stacjonarnie na stadionie.

Polskie sektory i bramy wejściowe

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu meczu?
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Przed dedykowanym wejściem dla polskich kibiców NIE będzie do dyspozycji depozytu. 
Na większych dworcach kolejowych (Dworzec Centralny - Central Station i Bruksela Południowa -Brussels 
Midi znajdują się przechowalnie bagażu.
Organizator odradza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędnych przedmiotów (poza np. portfelem / tele-
fonem / szalikiem). W szczególności nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków itp. 
przekraczających rozmiar A4.

ROWER
Stadion Króla Baudouina I jest doskonale skomunikowany, aby dotrzeć do niego na rowerze. Wiele gmin 

znajduje się w bliskiej odległości, do których można dojechać rowerem. Na stadionie Victor Boin w Houba 

de Strooperlaan znajdują się strzeżone wiaty rowerowe. To miejsce jest położone zaraz przy stadionie 

Króla Baudouina I. Jeśli nie masz roweru możesz wypożyczyć rower na kilka godzin w aplikacji Villo:

https://www.villo.be/en/home

https://www.villo.be/en/home
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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 (dowód osobisty lub paszport). Personel pilnujący dokona kontroli kibiców wchodzących na 

obiekt, w tym kontroli odzieży i bagażu. Wśród zabronionych przedmiotów znajdują się m.in. wszelkiego 

rodzaju przedmioty, które można uznać za broń lub pociski, środki pirotechniczne, parasole z ostrym 

szpicem, alkohol, środki odurzające, wskaźniki laserowe, pojemniki / butelki szklane i plastikowe oraz pro-

fesjonalne kamery i aparaty fotograficzne. 

Pełna lista zabronionych i dozwolonych przedmiotów znajduje się pod adresem:

https://www.rbfa.be/en/national-teams/red-devils/king-baudouin-stadium/prohibited-or-authorised

Pełny przegląd tego, co jest, a co nie jest dozwolone, można znaleźć w regulaminie pod adresem:

https://www.rbfa.be/en/participate/fans/regulations-internal-order 

Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski gastronomiczne na stadionie. Płatności odbywają się w 
oparciu o karty bezgotówkowe: karta jest bezpłatna, a kwotę należy doładować za pośrednictwem „Pay-
coniq” lub na miejscu (można kartą płatniczą lub kredytową) w jednym z punktów doładowań. Po zakoń-
czeniu meczu niewykorzystane pieniądze mogą zostać zwrócone.
W sektorach dla kibiców przyjezdnych, płatności mogą również zostać dokonywane bezpośrednio kartą 
kredytową (Mastercard). 

Nie jest możliwe wejście na stadion z napojami i jedzeniem.

Lokalne prawo przewiduje karę finansową i areszt policyjny w sytuacji:
• próby wnoszenia na obiekt lub użycia środków pirotechnicznych;
• posiadania wszelkiego rodzaju przedmioty, które można uznać za broń lub pociski.
W zależności od rodzaju niewłaściwego zachowania, kary finansowe mogą wynosić od 250€ do 5000€.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Belgijski Związek, duże flagi mogą być mocowane do siatki za 
ostatnim rzędem trybun. Flagi zasłaniające widzów są niedozwolone. Duże flagi mogą być również ukła-
dane przez stewardów.
Flagi mogą być również wieszane na ogrodzeniu, o ile nie przeszkadzają widzom. Maksymalna dozwolona 
wysokość to 1,10 m (do krawędzi ogrodzenia wewnętrznego). Flagi te nie mogą w żadnym wypadku zasła-
niać bramek wyjściowych w ogrodzeniu.
Do balkonu trybuny można przymocować flagi o wysokości ok. 60 cm, pod warunkiem że nie będzie ona 
przeszkadzać ani kibicom, ani kamerom. 
Dopuszczalne flagi mogą posiadać elastyczny kij o maksymalnej wysokości 1,5 m.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
https://www.rbfa.be/en/national-teams/red-devils/king-baudouin-stadium/flags-specifications-and-
-restrictions 

Jedzenie / napoje

Kary / mandaty zgodnie z lokalnym prawem:

Flagi, banery, megafony, bębny
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https://www.rbfa.be/en/national-teams/red-devils/king-baudouin-stadium/prohibited-or-authorised 
https://www.rbfa.be/en/participate/fans/regulations-internal-order  
https://www.rbfa.be/en/national-teams/red-devils/king-baudouin-stadium/flags-specifications-and-restrictions  
https://www.rbfa.be/en/national-teams/red-devils/king-baudouin-stadium/flags-specifications-and-restrictions  


POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
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
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