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Polski Związek Piłki Noż-
nej zaprasza na mecze  

Polska-Ukraina (22 mar-
ca 2013) oraz Polska-San 

Marino (26 marca 2013)  
w ramach eliminacji do  

2014 FIFA World Cup Brazil™ 
na Stadionie Narodowym  

w Warszawie. Obydwa mecze 
rozpoczną się o godzinie 20:45. 

O której godzinie mogę wejść 
na stadion?

Organizator sugeruje przybycie 
na stadion najwcześniej jak to 

możliwe, przy czym bramy stadio-
nu będą otwarte dla widzów już od 

godziny 17:45. W oczekiwaniu na mecz 
widzowie będą mogli posłuchać muzy-

ki, wziąć udział w ciekawym programie 
rozrywkowym prezentowanym na żywo,  

a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów  
gastronomicznych.

Jak dotrę na stadion?
Bezpłatny transport publiczny

Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając  
z licznych środków transportu publicznego.  

PZPN zapewnił, że wszyscy posiadacze biletów na 
mecz będą uprawnieni od godziny 06:00 rano w dniu 
meczu do 01:00 w noc meczową do bezpłatnego 

przejazdu w obrębie 1 Strefy biletowej ZTM Warsza-
wa następującymi środkami publicznego transportu 
zbiorowego: autobusami przewoźników realizujących 
przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami 
Metra oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM).   
W bezpośrednim otoczeniu stadionu dostępne będą 
następujące linie komunikacyjne:

PRZED MECZEM
przystanek PKP „WARSZAWA STADION” 
» linie SKM: S1, S2 

przystanek „AL. ZIELENIECKA” 
» linie tramwajowe: 3, 7, 8, 22 

»linie autobusowe: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 
226, 509 

przystanek „RONDO WASZYNGTONA” 
» linie tramwajowe: 7, 8, 9, 22, 24, 25  

oraz dodatkowa 77 

» linie autobusowe: 102, 111, 117, 123, 138, 
146, 147, 158, 507, 509, 521 

PO MECZU:
przystanek PKP „WARSZAWA STADION” 
» linie SKM: S1, S2
przystanek „AL. ZIELENIECKA” 
» linie tramwajowe: 3 oraz 7, 8, 22 kursujące na trasach 
objazdowych tylko po Pradze 
» linie autobusowe: 123, 125, 135, 138, 146, 147, 
226, 509, N02, N03, N21, N71 oraz dodatkowa 903 
(Stadion - Dw. Wileński - Targówek - Bródno) 
przystanek „RONDO WASZYNGTONA” 
» linie tramwajowe: 7, 8, 9, 22, 24, 25 oraz dodatkowa 
77 kursująca na trasach objazdowych tylko po Pra-
dze 
» linie autobusowe: 123, 138, 146, 147, 509, N02 oraz 
dodatkowa 903 (Stadion - Dw. Wileński - Targówek 
- Bródno) 
przystanek „WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE” 
» linia autobusowa dodatkowa 902 (Stadion - Powi-
śle - Królewska - Dw. Centralny) 
Więcej szczegółów na stronie:  
www.ztm.waw.pl

Samochód
Jeśli nie posiadasz dla swojego pojazdu spe-
cjalnej karty parkingowej nie przyjeżdżaj 
samochodem w okolice Stadionu Naro-
dowego. Po przybyciu do Warszawy, skorzystaj  
z parkingów oznaczonych jako „Parkuj i Jedź” lub 
„P+R”, które w dniu meczu będą darmowe dla 
posiadaczy biletów. Rozmieszczenie parkingów  
„Parkuj i Jedź” zaprezentowane jest na planie obok 
(niebiesko-zielone symbole). W dniu meczowym 
będzie można stamtąd dotrzeć na stadion za po-
mocą bezpłatnej dla kibiców komunikacji miejskiej.  
Parkingi należy opuścić przed godziną 01:00 w noc 
meczową. Po tej godzinie będzie naliczana opłata.    
Więcej szczegółów na stronie: www.ztm.waw.pl

Bilet
Bilety pochodzące z niepewnego źródła mogą okazać 
się fałszywe. Stewardzi będą sprawdzali zgodność do-
kumentu tożsamości z danymi wydrukowanymi na bi-
lecie. Przechowuj swój bilet w bezpiecznym miejscu. 
Utracone, zniszczone lub skradzione bilety nie będą 
wydawane ponownie. Twój bilet może być sprawdzo-
ny wielokrotnie podczas pobytu na stadionie dlatego 
trzymaj go cały czas przy sobie do samego końca im-
prezy. Jeśli nie możesz odnaleźć swojego miejsca na 

t r y b u -
nach nie 
wahaj się sko-
rzystać z pomocy 
stewardów (ubra-
nych w żółte, po-
marańczowe oraz 
zielone kamizelki).  
W trakcie meczu, zajmij swoje miejsce na trybunach. 
Nie stawaj na promenadzie, schodach lub w przej-
ściach. Stewardzi będą zwracali na to szczególną 
uwagę. 

Bezpieczeństwo
Pamiętaj, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli i następnie wychodząc nie będziesz 
uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwa-
dze, że w celu uzyskania dostępu na stadion,  

każdy widz, niezależnie 
od wieku, musi okazać waż-
ny bilet i dokument tożsamości.  
Personel pilnujący wejść może skon-
trolować zarówno kibiców oraz  ich 
bagaż. Lista przedmiotów zabronionych 
oraz regulamin imprezy/stadionu zostaną 
wywieszone na bramach wejściowych na 

obiekt. Regulamin imprezy masowej do-
stępny jest  również na stronie www.pzpn.

pl w zakładce FEDERACJA / DOKU-

MENTY / BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKTACH 

PIŁKARSKICH.

Dzieci
 Rodzice ponoszą pełną 

odpowiedzialność za dzie-
ci oglądające mecz. 

Organizator udostępni specjal-
ne opaski dla dzieci z możliwością 

wpisania danych kontaktowych 
rodzica. Opaski będą wydawa-
ne przez stewardów. Operator 
stadionu uruchomi natomiast 
specjalny punkt opieki nad 
dziećmi w wieku 4-14 lat. 
Więcej szczegółów na te-
mat ww. punktu na stro-
nie: www.stadionnarodo-
wy.org.pl
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IIKibice niepełno-
sprawni

Wejście na stadion dla 
kibiców poruszających 
się na wózkach inwa-

lidzkich będzie możli-
we wyłącznie poprzez 

dedykowaną bramę  
nr 1 od strony Al. Zie-

lenieckiej (pomię-
dzy bramami 2 i 11). 

W okolice tej bramy,  
w ramach wyjątku, umoż-

liwione będzie tymczasowe 
podwiezienie kibiców nie-

pełnosprawnych. Osoby nie-
pełnosprawne, które posiadają 

specjalną kartę parkingową dla 
swoich pojazdów mogą wjechać  

samochodem na obiekt przez bramę 
wskazaną na karcie.  Osoby niewidome 

lub niedowidzące będą mogły skorzystać  
ze stadionowego systemu audiode-

skrypcji przy pomocy własnych tele-
fonów komórkowych (wyposażonych  

w radio i słuchawki). Wszyscy kibice w każ-
dej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc  

i asystę stewardów stadionowych.
 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (np. dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkol-
na, studencka). 

Na bilecie znajdują się cztery bramy 2, 3, 10 ,11. Którą 
wybrać?
Kibic dostanie się na stadion każdą z czterech bram. 
Sugerujemy jednak wybór bramy, która znajduje się  
najbliżej sektora oznaczonego na bilecie. Należy 
mieć na uwadze, że niektóre bramy mogą być szcze-
gólnie obciążone, dlatego w takiej sytuacji  reko-
mendujemy przemieścić się do bramy obok lub  
spokojnie zaczekać w kolejce. 

Uwaga! Osoby posiadające miejsca na sektorach A1, 
A2, A3 po wejściu na obiekt powinny kierować się do 

klatki schodowej K10 lub K11, zaś osoby posiadają-
ce miejsca na sektorach A4, A5, A6 powinny kiero-

wać się do klatki schodowej K2 lub K4.

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą 
jakiekolwiek przedmioty (poza np. szalikiem),  
a w szczególności przedmioty określone jako zabro-
nione. Nie należy tym samym zabierać ze sobą toreb / 
walizek / plecaków itp.

Czy będą sprzedawane bilety na stadionie  
w dniu meczu ?
Organizator wyklucza taką możliwość.

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 jakiekol-
wiek napoje? 
Nie. Zakup napojów będzie możliwy w licznych kio-
skach gastronomicznych.

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotogra-
ficzne i kamery video?
Stewardzi na podstawie własnej decyzji  
mogą odmówić wniesienia na te-
ren imprezy oraz  zabronić używania  
w trakcie meczu profesjonalnej kamery video 
lub profesjonalnego aparatu fotograficznego. 
Przez profesjonalne sprzęty rozumiane są duże 
urządzenia rejestrujące dźwięk i/lub obraz z wymien-
nym obiektywem (długość powyżej 10 cm).  

Broń, materiały wybuchowe, noże Kaski, parasolki Butelki, puszki, kubki, dzbanki  

Materiały pirotechniczne  Napoje alkoholowe, narkotyki
 

 Materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, 
ksenofobicznym, politycznym, religijnym

Maszty flagowe lub banerowe 
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm 

Banery lub flagi o wymiarach 
większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo

Zwierzęta Gaz w aerozolu, substancje żrące, 
łatwopalne, barwniki

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm 

Duże ilości papieru Megafony, syreny, 
inne urządzenia emitujące dźwięk

> 1cm

> 1m >
1.5m

> 2m

REKLAMA

> 25x25x25cm

 Przedmioty, materiały, ubrania 
komercyjne i promocyjne

Wuwuzele, gwizdki Części ubioru zakrywające twarz, kominiarkiWskaźniki laserowe

laser
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