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Ile kosztuje bilet na Strefę Kibica oraz co wchodzi w skład biletu?
Bilet na Strefę Kibica kosztuje 29,00 zł.

W cenie biletu kibic otrzyma:
• zestaw kibica, czyli napój oraz posiłek - do wyboru będzie napój alko-

holowy lub bezalkoholowy oraz posiłek mięsny lub wegetariański,
• możliwość obejrzenia na dużym ekranie meczu w ramach XXII Mi-

strzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022, na który został zakupiony 
bilet, 

• możliwość zwiedzenia Stadionu Śląskiego - kibic będzie mógł zoba-
czyć szatnię reprezentacji Polski, przejdzie się tunelem zawodniczym, 
wejdzie na arenę główną oraz na trybuny Stadionu Śląskiego,

• darmowy parking na czas trwania Strefy Kibica - bilet będzie moż-
na zwalidować w recepcji Stadionu Śląskiego przy wyjściu ze Strefy 
Kibica,

• możliwość skorzystania ze strefy gastronomicznej - w ofercie będą 
napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe oraz posiłki mięsne i wegeta-
riańskie,

• możliwość wzięcia udziału w konkursach, w których nagrodami będą 
gadżety Stadionu Śląskiego,

• przygotowany kącik dla dzieci, w którym najmłodsi będą mogli sko-
rzystać z atrakcji zapewnionych przez Stadion Śląski.

W jakie dni będzie działać Strefa Kibica i Strefa Premium?
W harmonogramie Strefy Kibica i  Strefy Premium przewidziano wszystkie 
mecze reprezentacji Polski:

• Polska - Meksyk 22.11.2022 godz. 17:00,
• Polska - Arabia Saudyjska 26.11.2022 godz. 14:00,
• Polska - Argentyna 30.11.2022 godz. 20:00.

A także:
• Półfinał I 13.12.2022 godz. 20:00,
• Półfinał II 14.12.2022 godz. 20:00,
• Mecz o 3 miejsce 17.12.2022 godz. 16:00,
• Finał 18.12.2022 godz. 16:00. 

Strefa Kibica i Strefa Premium będą otwarte również w przypadku wyjścia 
z grupy reprezentacji Polski. O tym fakcie w stosownym czasie poinfor-
mujemy.

 

W jakich godzinach działać będzie Strefa Kibica i Strefa Premium?
Strefy będą otwarte na 2 godziny przed rozpoczęciem meczu. Zamknięcie 
Stref przewidziane jest 2 godziny po meczu.

Gdzie mogę kupić bilet na Strefę Kibica i Strefę Premium?
Wejdź na stronę https://stadionslaski.pl/zwiedzanie i kliknij w przycisk „KUP 
BILET”. Wybierz interesujący Cię mecz. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto. 
Wybierz datę meczu, godzinę oraz liczbę biletów, a następnie kliknij „ZA-
PŁAĆ”. Zostaniesz przekierowany do bramki płatności Blue Media, gdzie 
dokonasz zapłaty.
 
Czy muszę się zarejestrować, aby pobrać i kupić bilet?
Tak, rejestracja jest konieczna. Wejdź na stronę https://stadionslaski.pl/
zwiedzanie i zaloguj się lub zarejestruj. Upewnij się, że podany adres email 
jest poprawny, ponieważ otrzymasz na niego potwierdzenie zakupu biletów, 
które jest niezbędne by wejść na Strefę Kibica i Strefę Premium.

Czy każda osoba musi posiadać bilet?
Tak, każdy kibic bez względu na wiek musi zakupić bilet do Strefy Kibica. 
Jedna osoba może kupić bilety ze swojego konta dla pozostałych kibiców.
 
Czy obowiązują jakieś ograniczenia wiekowe?
Wstęp na teren Strefy Kibica i Strefę Premium dla osób, które nie ukończyły 
18. roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Organizator nie rekomenduje zabierania na Strefę Kibica i Strefę Premium 
dzieci poniżej 4. roku życia z powodu natężenia hałasu i innych czynników, 
które mogą wpłynąć na komfort i zdrowie dziecka.

Jak długo ważny jest bilet wstępu?
Bilet ważny jest tylko w dniu, na który został zakupiony. W przypadku niewy-
korzystania biletu, nie ma możliwości przeniesienia go na inny termin.

Czy mogę zwrócić bilet?
Prosimy o przemyślany zakup biletów. Zwrot zakupionego biletu jest możliwy 
tylko w przypadku odwołania Strefy Kibica i Strefy Premium z przyczyn leżą-
cych po stronie Organizatora.

Czy mogę przekazać swój bilet innej osobie?
Tak, jest możliwość przekazania biletu innej osobie. W tym celu prosimy 
o wysłanie informacji na adres rezerwacje@stadionslaski.pl oraz przekaza-
nie zainteresowanej osobie potwierdzenia zakupu biletu w wersji papierowej 
(po uprzednim samodzielnym wydrukowaniu) lub w wersji elektronicznej 
(na telefonie).
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Na jakiej podstawie mogę wejść na Strefę Kibica i Strefę Premium?
W celu wstępu na Strefę Kibica i Strefę Premium należy okazać potwierdze-
nie zakupu biletu w wersji papierowej (po uprzednim samodzielnym wydru-
kowaniu) lub w wersji elektronicznej (na telefonie). W przypadku zakupu kilku 
biletów grupa musi wejść na Strefę Kibica i Strefę Premium w tym samym 
czasie.
 
Czy ilość miejsc jest ograniczona?
Tak, ilość miejsc na Strefie Kibica i Strefie Premium jest ograniczona. Po 
wykupieniu wszystkich miejsc na Strefę Kibica i Strefę Premium nie będzie 
możliwości zakupu biletów.
 
Gdzie znajduje się wejście na Strefę Kibica i Strefę Premium?
Wejście na Strefę Kibica i Strefę Premium znajduje się w recepcji Stadionu 
Śląskiego – wjazd dla samochodów bramą 7B. Piesi mogą dostać się do 
tego miejsca bramą 7B, 1B lub od strony pomnika górników w Parku Śląskim.

Czy Strefa Kibica i Strefa Premium będzie zadaszona i klimatyzowana?
Strefa Kibica i Strefa Premium znajdują się w przestrzeniach biznesowych 
Stadionu Śląskiego. Sale będą w pełni zadaszone i klimatyzowane.
 
Czy Strefa Kibica i Strefa Premium są przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych?
Stadion Śląski jest w pełni przystosowany, by gościć osoby niepełnosprawne.

Czy będę miał miejsce siedzące?
Tak, kibice będą mieli do dyspozycji krzesełka i stoliki.

Jak będzie wyświetlany mecz?
Strefy będą usytuowane w  salach konferencyjnych adekwatnie do wyda-
rzenia. W centralnym miejscu stać będzie duży ekran, a także kilka telewizo-
rów po bokach sal.

Czy mogę wnieść swoje jedzenie oraz napoje?
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia swojego jedzenia oraz napojów 
na teren Strefy Kibica i Strefę Premium. Każdy kibic otrzyma zestaw kibica, 
w skład którego wchodzi napój oraz posiłek. Dodatkowo funkcjonować bę-
dzie strefa gastronomiczna, gdzie nabyć będzie można napoje oraz jedzenie.

Czy w strefie gastronomicznej można płacić gotówką i kartą?
Tak, w strefie gastronomicznej będzie możliwość płatności gotówką oraz 
kartą.
 
Gdzie znajdę regulamin Strefy Kibica i Strefy Premium?
Regulamin wydarzenia „STREFA KIBICA NA STADIONIE ŚLĄSKIM” dostępny jest 
na stronie internetowej https://stadionslaski.pl/strefakibica oraz będzie 
dostępny w formie plansz przy wejściach na teren Strefy Kibica i Strefy Pre-
mium.

Chciałbym obejrzeć mecz w kameralnym gronie z przyjaciółmi. Czy ist-
nieje oferta VIP?
Z myślą o gościach, którzy cenią sobie komfort oglądania widowiska piłkar-
skiego w kameralnym gronie, przygotowana zostanie Strefa Premium. Będzie 
ona idealnym miejscem do spędzenia czasu z rodziną czy w gronie znajo-
mych i wspólnego udziału w tym piłkarskim święcie.
W ofercie VIP goście oprócz możliwości zwiedzania Stadionu Śląskiego, będą 
mieli do dyspozycji catering oraz 2 vouchery na napój alkoholowy (piwo) lub 
bezalkoholowy. Bilet na Strefę Premium kosztuje 139 zł brutto. Można go kupić 
na stronie https://stadionslaski.pl/zwiedzanie lub kontaktując się z naszym 
działem marketingu: marketing@stadionslaski.pl.

Na specjalne życzenie istnieje również możliwość zamówienia loży VIP, gdzie 
w kameralnym miejscu, można obejrzeć transmisję z meczu, a także klienci 
będą mieli do dyspozycji catering i obsługę.

Gdzie uzyskać informację o ofercie VIP?
W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu z działem marketin-
gu: marketing@stadionslaski.pl. 

Do kogo można się zwrócić, w przypadku problemów lub pytań w związku 
z zamówieniem elektronicznym?
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do wysłania wiadomości na 
adres rezerwacje@stadionslaski.pl lub kontaktu z Obsługą Klienta pod nr tel.: 
+48 500 006 415.
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