INFORMATOR KIBICA
ORLEN WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND
(stan na: 14.05.2022)
▪

Kiedy i gdzie odbędzie się ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland?

ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland odbędzie się 14.05.2022 na PGE
Narodowym w Warszawie o godz. 19:00. Otwarcie bram PGE Narodowego o godz. 17:00.
Aby uzyskać więcej informacji o obiekcie, prosimy wejść na stronę www.pgenarodowy.pl.
Oficjalna strona zawodów www.sgpnarodowy.pl.
▪

Z czego będzie składał się program imprezy?

13.05.2022 (piątek):
dzień treningu/kwalifikacji przed
ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland
•
•
•
•

16:00 otwarcie bramy nr 2 dla kibiców
17.00 początek treningu/kwalifikacji zawodników
18.15 zakończenie treningu/kwalifikacji zawodników
wejście na trening/kwalifikacje dla kibiców na podstawie programu zawodów od
16.00, sektor D12/13, brama numer 2. Liczba miejsc ograniczona (999 osób)

SPRZEDAŻ programów zawodów ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland w dniu 13.05 będzie
odbywać się w Punkcie Kasowym umieszczonym przed bramą nr 2 PGE Narodowego. Cena
programu 20 PLN.
ODBIÓR (na podstawie vouchera) programów zawodów ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland
w dniu 13.05 odbywać się będzie w Punkcie Kasowym umieszczonym przed bramą nr 2 PGE
Narodowego.
SPRZEDAŻ BILETÓW na ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland w dniu 13.05 odbywać się będzie
w Punkcie Kasowym umieszczonym przed bramą nr 2 PGE Narodowego.
PUNKT KASOWY przy bramie nr 2 PGE Narodowego czynny będzie w dniu 13.05 w godzinach
13.00 – 20.00.

14.05.2022 (sobota):
dzień zawodów ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland
•
•

•
•
•

17:00 otwarcie bram PGE Narodowego
Wejścia dla kibiców na PGE Narodowy:
bramami nr: 2,3,10 i 11
bramą nr 1: bilety VIP Silver (sektory C2 i C3), loże Wschód
bramą nr 5: bilety VIP Gold (sektory V1, V2, V3, V4, V5), loże Zachód
bramą nr 4: wyłącznie wjazd dla osób posiadających karty wjazdowe (tylko z ważnym
biletem VIP Gold/Silver, poziom -3) oraz osób niepełnosprawnych posiadających
karty wjazdowe (do nabycia na www.kupbilet.pl/sgp2020)
18.48 rozpoczęcie prezentacji
19.04 start do pierwszego wyścigu zawodów
Około 22:00 zakończenie ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland

SPRZEDAŻ programów zawodów ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland w dniu 14.05 odbywać
się będzie w Punktach Kasowych umieszczonych po przekroczeniu bram nr 2 i 11 PGE
Narodowego. Cena programu 20 zł.
ODBIÓR (na podstawie vouchera) programów zawodów ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland
w dniu 14.05 odbywać się będzie w Infopunkcie zlokalizowanym na wysokości bramy 1.
SPRZEDAŻ BILETÓW na ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland w dniu 14.05 odbywać się będzie
wyłącznie w Punkcie Kasowym umieszczonym przed bramą nr 2 PGE Narodowego.
PUNKT KASOWY przy bramie nr 2 PGE Narodowego czynny będzie w dniu 14.05
w godzinach 13:00 – 19:00.
OTWARCIE BRAM PGE NARODOWEGO: w dniu 14.05 bramy stadionu zostaną otwarte
o godzinie 17:00.
INFOPUNKT będzie ustawiony na wysokości bramy nr 1. Otwarcie w godzinach 17:00 – 19:00
▪

Czy dzieci mogą wejść na ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland za darmo?

Dzieci do 6 roku życia, które w 2020 roku miały wchodzić na zawody bezpłatnie z
pełnoletnim opiekunem i korzystać z tego uprawnienia (dziecko siedzi na kolanach opiekuna)
również w 2022 roku będą mogły to zrobić, ale jedynie w związku z biletami opiekunów
zakupionymi na zawody w 2020 roku.
Dla nowo zakupionych biletów w 2022 roku obowiązuje zasada, iż dzieci do lat 6
(rocznikowo) wchodzą bezpłatnie tylko z pełnoletnim opiekunem, dziecko siedzi na kolanach
opiekuna, który posiada bilet zakupiony w 2022 roku. wchodzą z opiekunem i siedzą na tym
samym miejscu co opiekun

▪

Gdzie można przechować rzeczy – depozyty?

Depozyty na PGE Narodowym znajdują się przy bramach nr 2, 3, 10 i 11 (są darmowe, czynne
od 17:00). Na PGE Narodowy nie można wnosić bagaży (toreb) większych niż 25x25x25 cm.
▪

Czy na zawody obowiązują bilety zakupione na pierwotny termin zawodów w 2020
roku?

Tak, wszystkie bilety, w tym także bilety VIP GOLD, SILVER i PREMIUM, a także bilety
uprawniające do oglądania zawodów z lóż PGE Narodowego, zaproszenia oraz nagrody
konkursowe z 2020 roku, zachowują ważność w nowym terminie zawodów – 14 maja 2022
roku. Nie trzeba ich wymieniać, ani w żaden inny sposób autoryzować lub potwierdzać.
▪

Co zawiera się w biletach VIP Silver i VIP Gold oraz PREMIUM?

Cena biletu VIP Silver zawiera: miejsce siedzące w strefach VIP Silver (sektory C2 i C3),
catering przez 5 godzin (bufet ciepły i zimny, przekąski, desery) od 18.00 do 23.00,
nielimitowany Open Bar zawierający napoje alkoholowe i niealkoholowe, program zawodów.
Cena biletu VIP Gold zawiera: miejsce siedzące w strefach VIP Gold (sektory V1, V2, V3, V4,
V5) catering przez 5 godzin (bufet ciepły i zimny, przekąski, desery) od 18.00 do 23.00,
nielimitowany Open Bar zawierający napoje alkoholowe i niealkoholowe, program zawodów.
Cena biletu PREMIUM zawiera: miejsce w sektorach C1 i C4 (na prostej przeciwległej do
startu) darmowy program (voucher) do odbioru w infopunkcie na PGE Narodowym
ustawiony na wysokości bramy nr 1 (otwarcie 14.05. w godzinach 17:00 – 19:00). Miejsce nie
obejmuje w cenie cateringu.
▪

Ile kosztują bilety dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach inwalidzkich?

Osoby z niepełnosprawnością ruchową na wózkach inwalidzkich mogą kupować bilety
ulokowane na miejscach nad sektorami D4,D5,D6,D7,D14,D15,D16,D17 (pakiet osoba na
wózku + opiekun): 59 zł + 1 zł.
▪

W jaki sposób skontaktować się w sprawie problemów lub pytań dotyczących biletów?

Do kontaktu w sprawach biletowych przeznaczona jest infolinia: +48 695 378 585
(bezpłatna), czynna w godz. 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

▪

Jak dojechać na PGE Narodowy?

Samochodem:
Stadion jest położony przy Al. Ks. Poniatowskiego i ulicach Zielenieckiej, Siwca oraz Wybrzeże
Szczecińskie.
Autobusem:
Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509,
517, 521, N02, N22, N24, N72.
Tramwajem:
Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77.
Kolejką:
Stacja Warszawa Stadion, pociągi SKM i Kolei Mazowieckich.
Rowerem miejskim Veturilo:
Stacja Rondo Waszyngtona - PGE Narodowy
▪

Gdzie zaparkować samochód/autokar?

PARKING ZEWNĘTRZNY na błoniach PGE Narodowego.
Bilety na zewnętrzne parkingi podczas 2022 ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland są do nabycia
na stronie internetowej sklep.pgenarodowy.pl. Zachęcamy do kupowania biletów w
Internecie.
Cennik podczas imprez masowych przy zakupie internetowym:
•
•
•
•

motocykl – 15 zł
samochód osobowy – 25 zł
bus – 50 zł
autokar – 100 zł

Wjazd/wyjazd ulicami Targową oraz Sokolą. Parking funkcjonuje w godzinach od 6.00 do
24.00.
Bilety zakupić można na miejscu 14.05.2022 w cenach:
•
•
•
•

motocykl – 25 zł
samochód osobowy – 35 zł
bus – 60 zł
autokar – 110 zł

INNE PARKINGI:
•
•

Parking pod Pałacem Kultury (płatny) - ogólnodostępny. Wjechać będzie mógł każdy
kto opłaci bilet. Stamtąd jest najłatwiejszy dojazd/dojście na stadion.
Parkingi Park & Ride - system ww. parkingów umożliwia bezpłatne parkowanie
pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet
dobowy lub o dłuższym okresie ważności.

INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW
ORLEN WARSAW FIM SGP OF POLAND
▪

W jaki sposób można kupić bilety na ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland? https://www.kupbilet.pl/sgp2022

Przedmioty zabronione

