ASYSTENT
KIBICA / FINAŁ TOTOLOTEK PUCHARU POLSKI (24/07/2020) v.1.0
Ze względu na możliwe zmiany organizac yjne - aktualna wersja ASYSTENTA KIBIC A w yłącznie na stronie w w w.lacz ynaspilk a.pl
Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na Finał Totolotek Pucharu
Polski, który odbędzie się w dniu
24 lipca 2020 r. na stadionie
Arena Lublin w Lublinie. Dla zapewnienia możliwie sprawnej organizacji imprezy, poniżej przekazujemy praktyczne wskazówki dla
każdego kibica. Mecz rozpocznie się
o godz. 20:00. Godzina zakończenia zawodów uzależniona jest od ewentualnej
dogrywki / serii rzutów karnych. Po meczu
odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia
medali i Pucharu.
Ważne informacje organizacyjne
na kanale
@PZPNPuchar | twitter.com/PZPNPuchar

UWAGA!
Dla kibiców klubów Finalistów, zajmujących miejsca
za bramkami przygotowano specjalne / dedykowane
wersje Asystenta Kibica, które zostaną przekazane razem
z biletami za pośrednictwem klubów.
O której godzinie mogę wejść na stadion?
Otwarcie bram stadionu nastąpi o godzinie 18:00.
Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument potwierdzający tożsamość
(np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). Stewardzi będą sprawdzali zgodność danych na bilecie oraz danych zawartych w dokumencie
potwierdzającym tożsamość (imię, nazwisko, PESEL).
W przypadku niezgodności tych danych lub braku
dokumentu potwierdzającego tożsamość stewardzi będą zobowiązani odmówić wstępu na mecz.
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Bramy wejściowe na stadion
Podczas meczu nie będzie możliwości wejścia na stadion inną
bramą niż wskazana na bilecie,
dlatego upewnij się przed wyjściem
z domu, która brama widnieje na
Twoim dokumencie wstępu na
mecz.
Bezpieczeństwo i kontrola
Osoby uczestniczące w meczu
muszą stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych
sanitarnych (szczegóły na grafice obok). Pamiętaj, że przechodząc przez którąkolwiek ze stref
kontroli i następnie wychodząc
ze stadionu nie będziesz uprawniony do powrotu. Opuszczenie
obiektu będzie równoznaczne z
ostateczną rezygnacją z udziału w imprezie. 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 wywieszone
na bramach wejściowych na obiekt. Regulamin imprezy
masowej dostępny jest również na stronie www.pzpn.pl
w zakładce: FEDERACJA -> DOKUMENTY -> DOKUMENTY
DOT. ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W POLSCE -> REGULAMINY ROZGRYWEK -> PUCHAR POLSKI.
Transport / Utrudnienia w ruchu
Rekomendowanym środkiem transportu podczas niniejszego meczu jest publiczny transport zbiorowy / komunikacja miejska. Bilet na mecz nie uprawnia do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

Samochód / Parkingi przy stadionie
Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu specjalnej karty
parkingowej PZPN nie przyjeżdżaj samochodem w okolice stadionu. Organizator nie przewiduje uruchomienia
ogólnodostępnego parkingu dla kibiców „neutralnych”.
UWAGA! Kibice klubów Finalistów, którzy posiadają
bilety na sektory dedykowane za bramkami powinni
szukać informacji odnośnie parkingów za pośrednictwem swoich klubów.
Bilet
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 stadio-

nie, dlatego trzymaj go cały czas
przy sobie, aż do samego końca
imprezy. Jeśli nie możesz odnaleźć swojego siedzenia w sektorze - nie wahaj się skorzystać
z
pomocy
stewardów.
W
trakcie
meczu
zajmij
swoje miejsce na trybunach. Nie
stawaj na promenadzie, schodach lub
w przejściach. Stewardzi będą zwracali
na to szczególną uwagę.
Czy będą sprzedawane bilety na stadionie
w dniu meczu ?
Nie. Organizator nie przewiduje stacjonarnej
sprzedaży biletów w dniu meczu.
Dzieci
Każda osoba bez
względu na wiek
musi posiadać ważny bilet. Rodzice
ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci
oglądające mecz.
Kibice niepełnosprawni
Wejście na stadion dla
kibiców poruszających
się na wózkach inwalidzkich będzie możliwe wyłącznie poprzez dedykowaną bramę
„I” od strony ul. Cukrowniczej.
Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakiekolwiek przedmioty, a w szczególności przedmioty
określone jako zabronione. Nie należy zabierać ze
sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków. Zabierz ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy
(np. szalik, portfel, telefon, klucze). Na

stadionie będzie można skorzystać z licznych kiosków gastronomicznych.
Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść
na mecz?
Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką
osoby pełnoletniej.
Czy na teren stadionu będzie można wnieść
jakiekolwiek napoje?
Nie. Zakup napojów będzie możliwy
w kioskach gastronomicznych.
Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne i kamery
video?
Wnoszenie dużych urządzeń
rejestrującychdźwięk i/lub obraz
- z wymiennym obiektywem
(długość powyżej 10 cm) jest
zabronione.
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