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Kolejna nagroda dla Tychów

Co każdy kibic reprezentacji wiedzieć powinien

4 listopada w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Samorządowych
im. Norberta Barlickiego, przyznawanych od 2011 roku przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska.

Już we wtorek, 15 listopada o godz. 18.30
wszystkich sympatyków sportu w Tychach
i regionie czeka wielkie piłkarskie wydarzenie – towarzyskie spotkanie finalistów przyszłorocznych młodzieżowych
Mistrzostw Europy U21 Polska – Niemcy.
Organizator meczu na Stadionie Miejskim
Tychy, którym jest Polski Związek Piłki
Nożnej, przygotował na tę okazję swoiste
vademecum piłkarskiego kibica.

mat. pras. UM Tychy

Nagroda jest przyznawana wyróżniającym się działaczom samorządowym oraz
jednostkom samorządu terytorialnego
i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz samorządu oraz społeczności lokalnych. W tym roku, w kategorii
„Jednostka Samorządu Terytorialnego”
nagrodą uhonorowano Miasto Tychy.
W poprzednich edycjach nagrody w tej
kategorii zdobywały: Stare Miasto, Zielona Góra i Będzin.
Na zdjęciu: nagrodę z rąk prezesa Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska,
Jacka Majchrowskiego odebrał prezydent
Tychów Andrzej Dziuba.

Kiedy wejść na stadion?
Bramy obiektu przy ul. Edukacji 7 zostaną
otwarte już o godz. 16.30. Organizatorzy
zachęcają do wcześniejszego niż na ostatni
moment przyjścia na stadion.
Dokument trzeba mieć!
Każdy kibic musi mieć ze sobą bilet oraz
ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo
jazdy, legitymacja studencka). Stewardzi
będą sprawdzali zgodność danych na bilecie z tymi zawartymi na dokumencie tożsamości (imię, nazwisko, pesel). W przypadku niezgodności danych lub braku
dokumentu, stewardzi będą zobowiązani
odmówić wstępu na mecz.
Którą bramą?
Każdy posiadacz biletu na odwrocie znajdzie mapkę, na której pokazane są bramy
wejściowe na stadion. Po przejściu przez
pierwszą kontrolę prosimy o kierowanie się
w kierunku kołowrotów wejściowych przynależnych do swojego sektora. Informujemy, że w razie kolejki do kołowrotów wejściowych na sektor oznaczony na bilecie,
można wchodzić również innymi kołowrotami wejściowymi i przejść na swój sektor
wewnętrzną promenadą stadionu.

Test syren
We wtorek, 15 listopada na terenie całego
województwa śląskiego przeprowadzony
zostanie test syren alarmowych.
Test odbędzie się między godz. 9.00
a 14.00. Po otrzymaniu sygnału z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w Tychach uruchomione zostaną syreny, które przez
trzy minuty nadawać będą dźwięk ciągły – normalnie oznacza on odwołanie
alarmu.

BILETY DLA CZYTELNIKÓW
Dla Czytelników Tyskiego Informatora
Samorządowego mamy 10 bezpłatnych biletów na mecz Polska – Niemcy. Szczęśliwców wylosujemy spośród
tych, którzy do czwartku, 10 listopada
do godz. 14 wyślą mailem na adres:
redakcja@twojetychy.pl odpowiedź
na pytanie: jak nazywa się trener reprezentacji Polski U-21, która 15 listopada zagra na Stadionie Miejskim
Tychy?

dionu, nie będziesz uprawniony do powrotu.
Opuszczenie obiektu będzie równoznaczne
z ostateczną rezygnacją z udziału w imprezie. Personel pilnujący wejść może skontrolować zarówno kibiców jak i ich bagaż.
Lista przedmiotów zabronionych oraz
regulamin imprezy zostaną wywieszone
na bramach wejściowych na obiekt.
Regulamin imprezy masowej dostępny
jest również na stronie www.pzpn.pl w zakładce: FEDERACJA/DOKUMENTY/BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKATCH PIŁKARSKICH/Przepisy-Dokumenty PZPN
Dzieci, niepełnoletni, niepełnosprawni
Każda osoba, bez względu na wiek musi
posiadać ważny bilet. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci
przebywające na terenie imprezy masowej. UWAGA! Osoby poniżej 13. roku życia mogą wejść na mecz tylko pod opieką
osoby pełnoletniej.
Wejście na teren stadionu dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich
będzie możliwe wyłącznie poprzez bramę
nr 3, która znajduje się od ulicy Baziowej.
Miejsca dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na północnej trybunie. Stewardzi służą pomocą.
Bez napojów
Ze względów bezpieczeństwa wnoszenie
napojów nie jest dozwolone. Zakup napo-

jów oraz jedzenia będzie
możliwy w licznych
punktach gastronomicznych na terenie
stadionu.
Co z plecakiem czy innym
bagażem?
Organizator odradza zabierać ze sobą
jakiekolwiek przedmioty, a w szczególności przedmioty określone jako zabronione.
Nie należy zabierać ze sobą jakichkolwiek
toreb/walizek/plecaków, których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion.
Zabierz ze sobą jedynie najpotrzebniejsze
rzeczy (np. szalik, portfel, telefon, klucze).
Na stadionie będziesz mógł skorzystać
z kiosków gastronomicznych.
Czy można mieć kamerę?
Wnoszenie dużych urządzeń rejestrujących
dźwięk i/lub obraz z wymiennym obiektywem (długość powyżej 10 cm) jest zabronione.
Gdzie po pomoc?
Punkty medyczne na stadionie znajdują
się na promenadach wewnętrznych i zlokalizowane są w okolicach sektorów E, J
oraz T. W razie potrzeby o pomoc można
poprosić najbliżej znajdującego się stewarda, który wezwie pomoc medyczną lub
wskaże drogę do punktu medycznego.

Czym dojechać?
Rekomendowanym środkiem transportu
podczas meczu są autobusy i trolejbusy
komunikacji miejskiej.
Utrudnienia w ruchu
Przed meczem zamknięta dla ruchu przez
cały dzień będzie ul. Baziowa (na odcinku od ul. Edukacji do ul. Brzozy), a także
ul. Edukacji od godziny 17.30 (na odcinku od al. Bielskiej do ul. Grota-Roweckiego).
Po meczu wyjazd z parkingów w rejonie
zamkniętych ulic wokół stadionu będzie
się odbywał poprzez ul. Edukacji, jednak
dopiero po opuszczeniu stadionu przez kibiców pieszych oraz odjeździe podstawionych linii autobusowych.
Komunikacja miejska
Przed meczem autobusy i trolejbusy będą
jeździły zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym na dzień roboczy. Po zakończeniu
meczu komunikacja miejska realizowana
z przystanku „Stadion” będzie wzmacniana poprzez dodatkowe kursy autobusów
i trolejbusów. Dotyczy to okresu pomiędzy
godziną 20.30 a 21.00.
W trosce o bezpieczeństwo
Pamiętaj, że przechodząc przez jakąkolwiek strefę kontroli lub wychodząc ze sta-
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KUP BILET
Trwa sprzedaż biletów online na mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami
U-21 Polski i Niemiec, jaki zostanie rozegrany we wtorek, 15 listopada o godzinie 18.30. Bilety będzie można kupić online do 15 listopada do ostatnich
minut przed rozpoczęciem spotkania lub w kasie biletowej przed Stadionem
Miejskim w Tychach od 7 do 15 listopada (za wyjątkiem Święta Niepodległości – 11 listopada) w godzinach od 14.00 do 19.00.
Bilety w sektorach: A do F; V1,V2,V5 i V6; L-R kosztują 20 złotych, w sektorach
G-K i S-Z – 15 złotych, a cena biletu dla osób niepełnosprawnych – 15 złotych.
Dopisujemy: Szczegóły na stronie www.tychyu21.pl
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