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W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygoto-
wany w porozumieniu z Włoską Federacją Piłki Noż-
nej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji 
Polski wybierających się na mecz Włochy – Polska na 
stadionie Renato Dall’Ara w Bolonii (dzielnica Sara-
gozza) w dniu 7 września 2018 r. (piątek). Informacje 
zawarte w dokumencie dotyczą osób, które zakupiły 
bilet na mecz za pośrednictwem Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i serwisu laczynaspilka.pl. Mecz rozpo-
cznie się o godzinie 20:45 czasu lokalnego.

WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DO-
KUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZE-
NOŚNYM / 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 WWW.PZPN.PL

Mecz: Włochy - Polska
Data: 07/09/2018 (piątek)
Rozpoczęcie meczu: 20:45 czasu lokalnego / pol-
skiego 
Otwarcie bram: 18:15 czasu lokalnego / polskiego  
Stadion:  Renato Dall’Ara (pojemność 39 tys.)
Dedykowana brama dla Polskich kibiców  
wejście od ulicy Via Menabue do bramy „Settore 
Ospiti” (sektor gościnny)
Telefon alarmowy do służb ratunkowych  
i policji:  112 (Carabinieri), 113 (Polizia/Policja), 115 
(Vigili del Fuoco/Straż Pożarna), 118 (Ambulanza/
Pogotowie Ratunkowe),
Ambasada:  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 
Rzymie, Via P.P. Rubens 20, 00197 Rzym 
Tel: (+39) 06 36204200 (centrala)
Telefon alarmowy (tylko w sytuacjach losowych): 
+39 335 599 5212
E-mail: rzym.amb.sekretariat@msz.gov.pl
https://rzym.msz.gov.pl/pl/
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w 
Bolonii, Via del Pratello 6/B, 40122 Bologna
Tel: (+39) 051 22 89 09

E-mail: infoconsolatopolacco@libero.it, consolato-
polacco.bo@libero.it

Numer kierunkowy: + 39
Waluta: EURO 
1 EUR = 4,30 PLN
1 PLN = 0,23 EUR

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Włoska Federacja Piłki Nożnej, ze względu na pla-
nowane kontrole sugeruje przybycie na stadion naj-
wcześniej jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż 
kiedy bramy stadionowe zostaną otwarte o godzinie 
18:15 czasu lokalnego. Równocześnie federacja in-
formuje, że zabronione jest grupowe przejście kibi-
ców z centrum miasta na stadion. W oczekiwaniu na 
mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, a tak-
że zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastrono-
micznych.
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Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez 
Polski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl obej-
mują sektory A i B (Settore Ospiti) na trybunie po-
łudniowej. Dostęp na niniejsze sektory możliwy 
jest od strony Via Estro Menabue i następnie przez 
bramę oznaczoną „Setore Ospiti” (sektor gości) przy 
południowej trybunie (dokładny plan sektorów na  
str. 2). Włoska Federacja Piłki Nożnej wyraźnie wska-

zuje na restrykcyjne zasady segregacji 
obowiązujące podczas tego meczu, 
zgodnie z którym wyłącznie sektory 
A i B zostały przeznaczone do sprze-
daży / zajmowania przez polskich ki-
biców, zaś wszystkie pozostałe sektory 
stadionu mogą być zajmowane wyłącz-
nie przez kibiców wspierających Reprezentację 
Włoch.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomenduje-
my dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą 
kontrolowane przez służby organizatora lub Policję.

Jak dotrę na stadion?
Stadion Renato Dall’Ara zlokalizowany jest w dziel-
nicy Saragozza („Costa Saragozza”); oddalony 5 km 
od centrum miasta; 3,7 km od dworca kolejowego 
„Stazione Centrale” i 7,8 km od międzynarodowego 
portu lotniczego im. Guglielmo Marconi.
Włoska Federacja Piłki Nożnej rekomenduje nastę-
pujące środki transportu dla polskich kibiców:

POCIĄG
Lokalny operator komunikacji miejskiej „TPER” zorga-
nizuje dedykowane autobusy dla polskich kibiców z 
dworca kolejowego „Stazione Centrale” do i z stadio-
nu Renato Dall’Ara.

SAMOLOT
Bezpośrednio z lotniska Guglielmo Marconi kursują 
autobusy „BLQ” w kierunku dworca kolejowego „Sta-
zione Centrale”. Na stadion, z dworca, należy wybrać 
autobus nr 77 (przystanek „Montefiorino”).
Cena biletu jednorazowego wynosi 1,30€; przesiad-
kowy (75min) 1,80€; dobowy (24h) 5€. Koszt biletu 
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do i/z lotniska na trasie Lotnisko – „Stazione Centrale” 
przesiadkowy (75 min) wynosi 6€.
Dodatkowe informacje na stronie:  
https://www.tper.it/

SAMOCHÓD
Włoska Federacja Piłki Nożnej pragnie uczulić, aby 
jadąc autostradą A1 (Milano-Napoli) zarówno z po-
łudnia jak i z północy, jak również autostradami A14 
(Bologna-Taranto), A13 (Bologna-Padova) w kierunku 
Firenze, należy wybrać zjazd „Bologna Casalecchio”. 
Następnie kierować się w kierunku „Bologna Centro”, 
na rondzie Onorato Malaguti w kierunku Via Simone 
di Filippo dei Crocefissi, kolejno wzdłuż Via Caravag-
gio i w lewo do Via Don Luigi Sturzo do 
skrzyżowania z Via Porrettana (widoczna 
na planie na str. 3). Policja zabezpieczy po-
wyższą trasę i będzie eskortować polskich 
kibiców na stadion.

Polska Strefa / przyjazd samochodem / 
parkingi
Włoska Federacja Piłki Nożnej wyzna-
czyła, w dniu meczu, miejsce zbiórki dla 
polskich kibiców („Polska Strefa”) na pla-
cu Piazza XX Settembre, skąd od godziny 
18:00 zostaną podstawione autobusy na 
stadion (patrz plan na kolejnej stronie). 
Włoska Federacja Piłki Nożnej przygo-
towała strefę parkowania samochodów 
dla Polskich kibiców w okolicy stadionu 
przy Via Porretana (patrz plan na kolejnej 
stronie). Z tej ulicy będzie można bezpo-
średnio wejść na Via Estro Menabue pro-
wadzącą na stadion. Ww. ulice zostaną 
zabezpieczone przez policję ze względów 
bezpieczeństwa. Liczba ogólnodostęp-

nych miejsc parkingowych w otoczeniu stadionu 
jest ograniczona. Miejscowa Policja (Questura di Bo-
logna) zwraca szczególną uwagę, aby w dniu meczu 
nie przebywać w pubach i restauracjach przy via del 
Pratello, w sąsiedztwie Uniwersytetu (via Zamboni, 
via Petroni, piazza Aldrovandi, via Belle Arti, via Ma-
scarella) oraz w niżej wymienionych, w których będą 
przebywać lokalni kibice:
W pobliżu stadionu:
a) A-skeggia, via A. Costa n. 169/B;

b) Master Beer, via. A. Costa 158;

c) Il Caffe dello Stadio, via. A. Costa n. 141;

Centrum Miasta:
d) Madigan’s Irish Pub, via delle Lame n. 108/F;

e) M’ama Café, via Calori n.5;

f ) Bar Croupier, via Calori n.7;

g) The Big Bar, via. Calori n.11;

h) Bar Pik Pak, piazza Azzarita n.4

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
Rekomendowane wejście dla kibiców poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, wraz z ich opiekunami, 
to wejście „Distinti Tribune” (Trybuna Wschodnia).
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Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu 
meczu?
Bilety zostały wyprzedane. Nie będzie możliwości za-
kupu biletów w okolicy stadionu.

Jedzenie i napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski 
gastronomiczne na stadionie. Rekomendowanym 
środkiem płatności na stadionie jest gotówka (brak 
bankomatu na terenie stadionu).

Flagi, banery, megafony, bębny
Zgodnie z informacją przekazaną przez Włoską Fe-
derację, wszelkie duże banery i flagi, których rozmiar 

wynosi 2x2m (i 
większe) muszą 
zostać wykonane  
z niepalnego 
materiału. Do-
puszczalne flagi 
muszą posiadać 
elastyczny drze-
wiec ze średnicą 
nie większą niż 2 
cm. Ponadto ich 
treść musi uzy-
skać akceptację 
ww. federacji 
(wymagane prze-
słanie do dnia  
3 września (godz. 
12:00) certyfikatu 
niepalności oraz 
grafiki na adres 
e-mail info.sicu-

rezza@figc.it, temat wiadomości: „SUPPORTER EQUI-
PMENT”). Wszelkie przedmioty typu bębny, megafony 
itp. muszą również zostać zgłoszone oraz uzyskać ak-
ceptację Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (procedura jw.). 

Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty.
Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub 
odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówio-
ny wstęp na stadion. Należy pamiętać, że przecho-
dząc 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, niezależ-

nie od wieku, musi okazać ważny bilet i dokument 
tożsamości. Personel pilnujący dokona kontroli ki-
biców wchodzących na obiekt. Wśród zabronionych 
przedmiotów znajdują się m.in. wszelkiego rodzaju 
przedmioty, które można uznać za broń lub pociski, 
środki pirotechniczne, parasole z ostrym szpicem, al-
kohol, środki odurzające, wskaźniki laserowe, pojem-
niki / butelki szklane i plastikowe oraz profesjonalne 
kamery i aparaty fotograficzne z wymienną optyką. 

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Przed bramą dedykowaną dla polskich kibiców bę-
dzie do dyspozycji mały depozyt (na parasolki lub 
aparaty), do odebrania 30 min po meczu. Organiza-
tor odradza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędnych 
przedmiotów (poza np. portfelem / telefonem / sza-
likiem). W szczególności nie należy zabierać ze sobą 
na mecz toreb / walizek / plecaków itp. Dopuszczalne 
są małe torebki (np. używane przez kobiety).
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