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Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza  
na międzynarodowy mecz Polska 

- Włochy w ramach rozgrywek Ligi 
Narodów UEFA na Stadionie Śląskim  

w Chorzowie. Mecz rozpocznie się  
o godz. 20:45.

O której godzinie mogę wejść na stadion?
Organizator sugeruje przybycie na stadion 

najwcześniej jak to możliwe, przy czym bra-
my stadionu zostaną otwarte dla widzów 

już od godziny 18:45. W oczekiwaniu na 
mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki,  

a także zjeść posiłek w jednym z wielu  
punktów gastronomicznych.  Osoby wybierające 

się na mecz powinny mieć na uwadze możliwe utrud-
nienia drogowe / korki drogowe w aglomeracji śląskiej.

Którymi bramami mogę wejść na stadion?
W celu sprawnego wejścia na stadion należy kierować się 

do bramy wskazanej na bilecie. W przypadku problemów ze 
skanowaniem biletu należy skorzystać z pomocy stewardów,  

a w ostateczności udać się do punktu reklamacji / przedruku bi-
letów znajdującego się w pobliżu bramy 4 (Punkt Obsługi Klienta).

Jak dotrę na stadion? Bezpłatny transport publiczny.
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licz-

nych środków publicznego transportu zbiorowego.  
PZPN w porozumieniu ze Stadionem Śląskim zapewnił, że wszy-

scy posiadacze biletów / zaproszeń / akredytacji meczowych 
wydanych przez PZPN będą uprawnieni do bezpłatnego prze-

jazdu tramwajami i autobusami na terenie gmin zrzeszonych  
w KZK GOP oraz pociągami „Koleje Śląskie” od godz. 09:00 w dniu 
meczu (14 października 2018 r.) do godz. 1:00 w nocy po meczu  
(15 października 2018 r.). Szczegóły na str. 3.

Samochód
Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu specjalnej karty parkingowej 
PZPN lub płatnego biletu parkingowego oferowanego przez Park Śląski 
nie przyjeżdżaj samochodem w bezpośrednie okolice Stadionu Ślą-
skiego. Niezależnie od powyższego, organizator rekomenduje skorzy-
stanie z bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego.

Parkingi odpłatne
Park Śląski udostępnił odpłatne miejsca parkingowe, jednak bi-

let parkingowy należy zakupić w internecie przed przyjazdem. 
Bilet parkingowy można nabyć za pośrednictwem strony  

https://goo.gl/3u84L3. Po zakupie biletu parkingowego, 
koniecznie go wydrukuj oraz kieruj się do Strefy Par-

kingowej poprzez współrzędne GPS podane na bilecie. W dniu meczu 
nie będzie bowiem możliwości zaparkowania na terenie Parku Śląskiego 
oraz w otoczeniu Stadionu Śląskiego bez karty parkingowej PZPN lub 
wykupionego wcześniej i wydrukowanego biletu parkingowego ofero-
wanego przez Park Śląski. Równocześnie organizatorzy wskazują, że par-
kingi przy MCK oraz NOSPR w Katowicach będą niedostępne.

Bilet
Sprzedaż biletów na mecze Reprezentacji Polski odbywa się wyłącz-
nie za pośrednictwem podmiotów upoważnionych przez PZPN do 
sprzedaży i dystrybucji biletów (przede wszystkim za pośrednictwem  
portalu https://bilety.laczynaspilka.pl/). PZPN nie ponosi odpowie-
dzialności z tytułu nabywania biletów za pośrednictwem podmiotów 
trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów  
w imieniu PZPN. Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu toż-
samości z danymi wydrukowanymi na bilecie. Przechowuj swój bilet  
w bezpiecznym miejscu. Utracone, zniszczone lub skradzio-
ne bilety nie będą wydawane ponownie. Twój bilet może być 
sprawdzony wielokrotnie podczas Twojego pobytu na stadio-
nie, dlatego trzymaj go cały czas przy sobie do samego końca  
imprezy. Jeśli nie możesz odnaleźć swojego siedzenia w sektorze nie wa-
haj się skorzystać z pomocy stewardów. W trakcie meczu zajmij swoje 
miejsce na trybunach. Nie stawaj na promenadzie, schodach lub w przej-
ściach. Stewardzi będą zwracali na to szczególną uwagę. 

Czy będą sprzedawa-
ne bilety na stadionie 
w dniu meczu?
Organizator me-
czu nie będzie prowadził sprzedaży biletów na stadionie. 
Jeśli bilety nie zostały wyprzedane - pozostają dostępne  
w sprzedaży w serwisie bilety.laczynaspilka.pl praktycznie do 
momentu rozpoczęcia meczu.

Bezpieczeństwo
Pamiętaj, że przechodząc przez którąkolwiek ze stref kontroli i 
następnie wychodząc nie będziesz uprawniony do powrotu. Pro-
simy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion,  
każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet. Personel pil-
nujący 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 FEDE-
RACJA / DOKUMENTY / BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH / Przepisy / Dokumenty PZPN 
(link: https://goo.gl/rj1h6s). Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki 
pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać 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 spikera imprezy. 
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IIDzieci
Każda osoba bez względu na wiek musi 

posiadać ważny bilet. Rodzice pono-
szą pełną 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 naj-

bliższym stewardem.

Kibice niepełnosprawni
Wejście na stadion dla kibiców poruszających 

się na wózkach inwalidzkich wyznaczone zo-
stało przy 

b r a m i e 
nr 6. Oso-

by niepełno-
sprawne, które posiadają specjalną kartę par-

kingową dla swoich pojazdów mogą wjechać  
samochodem na dedykowany parking (szczegóły znaj-

dują się na rewersie karty parkingowej). Wspomniane kar-

ty parkingowe dla osób niepełno-
sprawnych wydawane są bezpłatnie 
podczas  procesu  zakupu odpo-
wiedniego  biletu. Wszyscy kibice  
w każdej sytuacji mogą zwrócić się  
o pomoc i asystę stewardów stadiono-
wych

Jakie dokumenty należy zabrać ze 
sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości 
(np. dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, legitymacja szkolna, studencka). 

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub 
inny bagaż?
Organizator stanowczo odradza zabie-
rać ze sobą jakiekolwiek przedmioty 
(poza np. szalikiem, portfelem, klu-
czami, telefonem), a w szczególności 
przedmioty określone jako zabronio-
ne. Nie należy tym samym zabierać ze 
sobą toreb / walizek / plecaków, któ-
rych sprawdzanie opóźnia wejście na 
stadion.

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

Czy na te-
ren stadio-
nu będzie 
m o ż n a 
wnieść jakiekolwiek napoje? 
Nie. Zakup napojów będzie możliwy w 
licznych kioskach gastronomicznych. 
Płatność w kioskach gastronomicz-
nych realizowana będzie przy użyciu 
gotówki oraz kart płatniczych.

Czy na teren stadionu można wnosić 
aparaty fotograficzne i kamery video?
Stewardzi mogą odmówić wnie-
sienia na teren imprezy oraz  za-
bronić używania w trakcie meczu 
profesjonalnej kamery video lub 
profesjonalnego aparatu fotograficz-
nego. Dotyczy to wyłącznie wielko-

A
L.

HA
RC

ER
SK

A

PROMENADA 
GEn. ZIĘTKA

CHORZOWSKA / KATOWICKA

PARKOWA

1
BRAMA

2
BRAMA

3
BRAMA 4

BRAMA

5
BRAMA

6
BRAMA

7
BRAMA

cHORZÓW
sTADION śLĄSKI

PUNKT
OBSŁUGI
KLIENTA

PROMENADA 
GEn. ZIĘTKA



III
gabarytowych/ fotoreporterskich urzą-
dzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz  

z długim, wymiennym obiektywem.

Komunikaty informacyjne
Organizatorzy meczu zachęca-

ją do korzystania z dostępnych środ-
ków masowego przekazu, za pośred-

nictwem których przekazywane będą 
bieżące komunikaty organizacyjne:    

twitter.com/pzpn_pl oraz 
twitter.com/LaczyNasPilka.  

Transport publiczny
Obsługa komunikacyjna Stadionu Śląskiego za-

pewniona jest przy wykorzystaniu bezpłatnych 
środków transportu publicznego tj. tramwajów, 

autobusów KZK GOP oraz pociągów „Koleje Śląskie”. 
Szczegóły dotyczące zasad korzystania z bezpłatnego 

transportu znajdują się na str. 1.

KOLEJE ŚLĄSKIE
Rekomendowane stacje / linie kolejowe Kolei Śląskich:

* Stacja Chorzów Batory (dostępne li-
nie S1, S8) 
* Stacja Katowice (dostępne linie S1, 
S4, S5, S6, S7, S8, S71). 

Dokładny rozkład jazdy Kolei Śląskich dostępny jest na stronie  
kolejeslaskie.com/rozklad_jazdy/liniowy-rozklad-jazdy/. Po prawej stro-

nie przedstawiono schemat linii komunikacyjnych Kolei Ślą-
skich.

KZK GOP
Należy pamiętać, że kibice mogą dotrzeć do Katowic / Cho-

rzowa nie tylko darmowymi pociąga-
mi „Kolei Śląskich”. W ramach KZK GOP 
funkcjonuje bowiem kilkadziesiąt opera-
torów linii autobusowych oraz Tramwaje 

Śląskie (pełna lista dostępna tutaj: https://rj.kzkgop.com.pl/operato-
rzy/). Operatorzy KZK GOP oferują bezpłatny transport dla kibiców nie 
tylko na trasach dojazdu do Stadionu Śląskiego, ale także na terenie 
całej aglomeracji górnośląskiej. Wykaz gmin, które są zrzeszone w KZK 
GOP znajduje się na poglądowym planie obok (kolor ciemnoniebie-
ski). W pozostałych gminach (kolor szary i jasnoniebieski) posiadacze 
biletów, zaproszeń i akredytacji na mecz mogą również korzystać za 
darmo z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez 

KZK GOP.

LINIE SPECJALNE / DOJAZD DO STADIONU
* linie tramwajowe nr 6, 11, 19  – zwiększenie pojemności 

taboru oraz uruchomienie dodatkowych kursów przed 

meczami oraz po zakończeniu meczów, 
* linia tramwajowa nr 0  – uruchomienie kursowania w rela-
cji: „Katowice Plac Wolności” – „Chorzów Stadion Śląski Pętla 
Zachodnia” z obsługą wszystkich przystanków tramwajowych na trasie 
przejazdu, tj.: „Katowice Dworzec PKP” – „Katowice Rondo” – „Katowice 
Sokolska” – „Katowice Stęślickiego” – „Katowice Dąb Huta Baildon”, 
„Katowice Dąb Silesia City Center”, „Katowice Dąb Kościół”, „Park Śląski 
Wesołe Miasteczko”, „Park Śląski Ogród Zoologiczny” oraz „Park Śląski 
Wejście Główne”,
* linia tramwajowa nr S2 – uruchomienie linii specjalnej, relacji: „Kato-
wice Pętla Słoneczna” –  „Chorzów Batory Zajezdnia”, zabezpieczającej 
przewozy z rejonu stacji kolejowej „Chorzów Batory” w rejon Stadionu 
Śląskiego (przez centrum Chorzowa) oraz zwiększenie oferty w dojaz-
dach z centrum Katowic,

* linie autobusowe nr 820, 830, 840  – uruchomienie 
obsługi przystanku autobusowego „Chorzów AKS” wraz z 
dodatkowymi kursami dla linii nr: 820, 830 i 840
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