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Polski Związek Piłki Nożnej, 
Miasto Tychy oraz Tyski Sport S.A. 
zapraszają na mecz reprezentacji 
U21 Polska vs Niemcy, który 
odbędzie się 15 listopada 2016 r. 
na Stadionie Miejskim Tychy.
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O KTÓREJ GODZINIE MOGĘ WEJŚĆ 
NA STADION?
Bramy stadionu będą otwarte od godziny 16.30. Zachęcamy do wcześ-
niejszego przybycia na stadion. 

JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ ZE 
SOBĄ ZABRAĆ?
Bilet i ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). Stewardzi będą spraw-
dzali zgodność danych na bilecie oraz danych zawartych w dokumencie 
potwierdzających tożsamość (imię, nazwisko, pesel). W przypadku nie-
zgodności tych danych lub braku dokumentu potwierdzającego  
tożsamość stewardzi będą zobowiązani odmówić wstępu na mecz. 

BRAMY WEJŚCIOWE NA STADION 
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 stronę kołowrotów wejściowych przynależ-
nych 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 (bramy zaznaczone na mapie obiektu).

TRANSPORT
Rekomendowanym środkiem transportu podczas meczu są autobusy  
i trolejbusy komunikacji miejskiej. 
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UTRUDNIENIA 
W RUCHU
Przed meczem:
Zamknięta dla ruchu przez cały dzień 
będzie ul. Baziowa (na odcinku od ul. Edu-
kacji 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 au-
tobusów i trolejbusów. Dotyczy to okresu 
pomiędzy godziną 20.30 a 21.00. 

SAMOCHÓD/PARKINGI 
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BILET
Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu tożsamości z danymi 
wydrukowanymi na bilecie. Przechowuj swój bilet w bezpiecznym miej-
scu. Utracone, zniszczone, lub skradzione bilety nie będą wydawane po-
nownie. Twój bilet może być sprawdzony wielokrotnie dlatego trzymaj 
go przez cały czas przy sobie, aż do samego końca imprezy. W trakcie 
meczu zajmij swoje miejsce na trybunach. Jeśli nie możesz znaleźć 
swojego miejsca w sektorze – zapytaj stewarda. Przebywanie na scho-
dach lub w przejściach i przejściach tunelowych nie jest dozwolone.

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA
Pamiętaj, że przechodząc przez jakąkolwiek strefę kontroli lub wycho-
dząc ze stadionu 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 PIŁKAR-
SKICH/Przepisy-Dokumenty PZPN 

DZIECI, OSOBY NIEPEŁNOLETNIE  
I KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI 
Każda osoba, bez względu na wiek musi posiadać ważny bilet. Rodzice 
i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci przebywające na 
terenie imprezy masowej. 
Wejście na teren stadionu dla kibiców poruszających się na wózkach 
inwalidzkich będzie możliwe wyłącznie poprzez bramę nr 3, która znaj-
duje się od ulicy Baziowej. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zlokali-
zowane są na północnej trybunie. Stewardzi służą pomocą. 
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CZEGO NIE MOGĘ WNIEŚĆ 
NA STADION?
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CZY NA TEREN STADIONU MOŻNA WNIEŚĆ NAPOJE?
Ze względów bezpieczeństwa wnoszenie napojów nie jest dozwolone. Zakup napojów oraz jedzenia będzie 
możliwy w licznych punktach gastronomicznych na terenie stadionu.

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ PUNKTY MEDYCZNE?
Punkty medyczne oznaczone są na mapie stadionu. Znajdują się na promenadach wewnętrznych i zlokalizo-
wane 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.

CZY MOGĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ PLECAK 
LUB INNY BAGAŻ?
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.  W razie potrzeby po-
zostawienia rzeczy lub przedmiotów, na terenie stadionu znajduje się depozyt, którego lokalizacja zaznaczo-
na jest na mapie.

CZY OSOBA NIEPEŁNOLETNIA POTRZEBUJE 
OPIEKUNA, ABY WEJŚC NA MECZ? 
Tak, osoby poniżej 13 – tego roku życia mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

CZY NA TEREN STADIONU MOŻNA WNOSIĆ APARATY 
FOTOGRAFICZNE I KAMERY? 
Wnoszenie dużych urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz z wymiennym obiektywem 
(długość powyżej 10 cm) jest zabronione. 
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ZAPRASZAMY 

Mistrzowie Tychy


