ASYSTENT KIBICA
OFICJALNEJ STREFY KIBICA W ZŁOTOWIE
19 czerwca o godzinie 17:00 w Moskwie reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz
na mistrzostwach świata z Senegalem. Specjalnie dla wszystkich kibiców odwiedzających
strefę kibica w złotowskim amfiteatrze przygotowaliśmy podręcznego asystenta.
Znajdziecie w nim wszelkie niezbędne informacje. Zachęcamy do korzystania!
Miasto Złotów i Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej zapraszają na wszystkie
mecze mistrzostwa świata w piłce nożnej do amfiteatru leśnego przy ul. Partyzantów.
Bramy amfiteatru zostaną otwarte każdego dnia na jedną godzinę przed rozpoczęciem
pierwszego spotkania.
W związku z przewidywaną wysoką frekwencją na meczach reprezentacji Polski
organizator rekomenduje przybycie do amfiteatru najwcześniej jak to możliwe.
W oczekiwaniu na mecze reprezentacji Polski widzowie będą mogli posilić się w punkcie
gastronomicznym usytuowanym na polanie przy amfiteatrze.
Kibic dostanie się do amfiteatru każdą z dwóch bram od strony polany. Należy mieć na
uwadze, że obie bramy przed meczami polskiej reprezentacji mogą być szczególnie
zatłoczone - w takiej sytuacji rekomendujemy przemieścić się do bramy obok lub spokojnie
zaczekać w kolejce.
Jak dotrzeć do strefy?
Organizator sugeruje dotarcie mieszkańcom Złotowa w sposób pieszy. Proszę wziąć pod
uwagę fakt, że nie ma parkingów na polanie przy amfiteatrze oraz przy drodze
wojewódzkiej nr 189 w kierunku na Piłę. Najbliżej zlokalizowane parkingi dla samochodów
kibiców spoza Złotowa znajdują się na skrzyżowaniu dróg 189 i drogi do Zalesia oraz
wzdłuż ul. Wioślarskiej.

Wstęp do strefy kibica jest nieodpłatny. W dniach rozgrywania spotkań przez
reprezentację Polski będą obowiązywały bezpłatne wejściówki, którą otrzymacie Państwo
w punkcie zlokalizowanym pomiędzy bramami wejściowymi. W momencie wejścia do
strefy bezpłatne wejściówki należy przekazać ochronie obiektu. Wychodząc ze strefy
należy ponowie pobrać wejściówkę od ochrony. Brak posiadania bezpłatnej wejściówki
uniemożliwi wejście do strefy na mecze polskiej reprezentacji.
Zabronione

jest

blokowanie

przejść

na

schodach

pomiędzy

trybunami.

Przed

rozpoczęciem meczu należy zająć miejsce na trybunie. Ochrona będzie zwracać na to
szczególną uwagę.
Bezpieczeństwo
Należy pamiętać, iż przechodząc przez którąkolwiek z bram personel pilnujący wejść
skontroluje zarówno kibiców oraz ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych zostanie
wywieszona na bramach wejściowych na obiekt.
Lista ZABRONIONYCH przedmiotów dostępna jest także poniżej:
- broń, materiały wybuchowe, noże,
- butelki, puszki, dzbanki, opakowania pet
- kominiarki
- materiały pirotechniczne
- narkotyki
- materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, religijne, propagandowe
- wskaźniki laserowe
- maszty flagowe/banerowe
- materiały komercyjne i promocyjne
- gaz w aerozolu
- serpentyny, konfetti
- pudła, torby, plecaki
- walizki
- drony
- piłki sportowe
- wuwuzele, trąbki, urządzenia emitujące dźwięk
Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy

niezwłocznie zgłaszać ochronie.
W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji / zakończeniu imprezy, należy spokojnie
udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia.
Należy wykonywać polecenia ochrony i spikera imprezy.
Dzieci
Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające mecz w strefie kibica.
W sytuacji zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym
oznakowanym członkiem ochrony.
Kibice niepełnosprawni
Wejście na stadion dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także
będzie możliwe wyłącznie poprzez dedykowaną bramę od strony promenady.
Czy można zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np.
szalikiem, portfelem, telefonem, kluczami), a w szczególności przedmioty określone
jako zabronione. Nie należy zabierać ze sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków,
których sprawdzanie może opóźniać wejście do amfiteatru.
Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść na mecz?
Tak, osoby małoletnie do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
Czy na teren amfiteatru będzie można wnieść jakiekolwiek napoje?
Wyłącznie w kubkach plastikowych.
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ROZKŁAD JAZDY PKP
KIBICUJMY WSPÓLNIE BIAŁO - CZERWONYM!!!

