
MIASTA GOSPODARZE | HOST CITIES

Miasto / Odległość / Pociąg / Samochód
City / Distance / Train / Car
---------------------------------------------------------
Bydgoszcz / 190 km / 2h / 2h40
Bielsko-Biała / 600 km / 6h40 / 6h30
Łódź / 360 km / - / 3h30
Lublin / 610 km / - / 6h30
Tychy / 560 km / 6h20 / 6h

Warszawa / 440 km / 3h15 / 4h30 | capital

GDYNIA
ASYSTENT KIBICA | FAN GUIDE

data | date mecz | match
otwarcie bram 
gates open at

rozpoczęcie meczu 
kick-off

23/5/2019 MEX - ITA 16:00 18:00

25/5/2019 FRA - KSA 16:00 18:00

26/5/2019 MEX - JPN 13:30 15:30

28/5/2019 KSA - MLI 18:30 20:30

29/5/2019 ECU - MEX 16:00 18:00

31/5/2019 MLI - FRA 16:00 18:00

02/6/2019 Round of 16 15:30 17:30

08/6/2019 Quarter-Final 15:30 17:30

11/6/2019 Semi-Final 15:30 17:30

14/6/2019 3rd Place 18:30 20:30

pl.fifa.com | fifa.com | gdynia.pl
MIASTO | CITY

Liczba mieszkańców | Population: 250 000
Średnia temperatura w czerwcu | Average temperature in June: 16°C

STADION | STADIUM

ul. Olimpijska 5/9, Gdynia, Pojemność | Capacity: 15 033, Otwarty | Opened: 2011

DWORZEC AUTOBUSOWY | BUS STATION

Gdynia Główna, pl. Konstytucji 1, tel. +48 58 672 23 24, www.pksgdynia.pl

DWORZEC KOLEJOWY | TRAIN STATION

Dworzec Gdynia Główna, pl. Konstytucji 1, tel. +48 58 721 31 99, www.pkp.pl

LOTNISKO | AIRPORT

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy [GDN], ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, www.airport.gdansk.pl, 
tel. 801 066 808, +48 525 673 531, Odległość od centrum Gdyni | distance from centre of Gdynia: 20 km. 
Rekomendowany transport | Recommended transport: Pomorska Kolej Metropolitalna (www.pkm-sa.pl), 
autobus | bus: 4A, Taxi (airport - Gdynia approx. 80-100 PLN)

POLICJA | POLICE

Komenda Miejska Policji, ul. Portowa 15 (centrum), tel. +48 58 66 21 900 | Emergency: 112

INFORMACJA TURYSTYCZNA | TOURIST INFORMATION OFFICE

Miejska Informacja Turystyczna, ul. 10 lutego 24, Gdynia, +48 58 622 37 66, www.gdynia.pl

SZPITAL | HOSPITAL

ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, +48 58 726 08 00 | Emergency: 112

TAXI

Auto-Taxi-Nord, +48 58 629 11 11, 196 61 • Hallo Express Taxi Gdynia, +48 58 624 16 24, 19 190 • Non 
Stop Taxi, +48 58 625 01 01, 19 198 • średnia cena | average price: 7 PLN (start) +2/3 PLN (1 km),
dostępne usługi | available services: Uber, Mytaxi, Bolt (Taxify)

TRANSPORT MIEJSKI | CITY TRANSPORT

Posiadacze biletów w dniu danego meczu od godz. 06:00 do 01:00 dnia następnego mogą korzystać
bezpłatnie z przejazdów na stadion i z powrotem dowolnymi pojazdami komunikacji miejskiej | Upon 
presentation of a valid FIFA U-20 World Cup match ticket, ticket holders will have free access to public 
transport in Gdynia on the matchday indicated on the ticket. No registration or separate ticket is 
required. This is applicable on all travel routes within Gdynia, as of 06:00 on matchday until 01:00 
the day after. Bilety normalne (jednorazowe) w dni niemeczowe kosztują 3,2 PLN | Normal – a single-
journey ticket on non-matchdays costs 3.2 PLN. Miasto udostępniło następujące parkingi w dniach 
meczowych | The city provides the following parking areas on matchdays:
W pobliżu stadionu | Near the stadium
1. Parking Miejski pomiędzy Centrum Handlowym Riviera a halą Gdynia Arena przy ul. K.Górskiego;
2. Parking Gdynia Arena – ul. K.Górskiego;
3. Parking ul. Małokacka;
4. Parking Centrum Handlowe Riviera - ul. K.Górskiego
5. Parking ul. Łużycka;
* Pomorski Park Naukowo Technologiczny – aleja Zwycięstwa 96/98 – otwarty 24h – parking płatny
| paid parking.
W centrum | In the city centre
* Parking ul. Zawiszy Czarnego;
* Parking Skwer Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego;
* Parking ul. Waszyngtona obok wjazdu na parking Gdynia Waterfront;
* Parking obok Centrum Handlowego Batory - ul. 10 Lutego 11
– parking płatny | paid parking;
* Parking Skwer Gombrowicza obok Muzeum Emigracji;
* Parking Skwer Arki Gdynia ul. Piłsudskiego / Bulwaru Nadmorskiego;
* Parking ul. Adama Mickiewicza 25;
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Powyższe informacje zostały przygotowane w konsultacji z Miastem Gospodarzem. | The above information was prepared in consultation with the Host City.
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Stadionowe Centrum Biletowe
Stadium Ticketing Centre

Brama
Gate

Punkt pierwszej pomocy
First Aid Point

Depozyt
Lockers

BILETY: pl.fifa.com | TICKETS : www.fifa.com/u20worldcup#U20WC

ZABRONIONE PRZEDMIOTY | PROHIBITED ITEMS

BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie stadionu należy stosować się do poleceń ozna-
kowanych służb dbających o bezpieczeństwo kibiców, 
przede wszystkim stewardów, służb medycznych oraz 
Policji.

WEJŚCIE NA STADION

Wszystkich kibiców uprasza się do przyjścia na stadion 
możliwie jak najwcześniej, celem uniknięcia zatłoczenia 
przy wejściach - przy czym otwarcie bram stadionu dla 
publiczności nastąpi na 2 godziny przed rozpoczęciem 
meczu.

ZABRONIONE PRZEDMIOTY

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakich-
kolwiek przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, te-
lefonem), a w szczególności przedmiotów wielkogaba-
rytowych oraz określonych jako zabronione. Nie należy 
zabierać ze sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, 
których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion. 
Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy / 
stadionu zostaną wywieszone przy bramach wejściowych 
na obiekt. Regulamin imprezy masowej dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej pl.fifa.com.

KONTROLA

Stewardzi są uprawnieni do kontrolowania zarówno 
kibiców, jak i ich bagażu.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Kibice poruszający się na wózkach lub z ograniczeniami 
ruchowymi muszą kierować się do dedykowanej bramy 
wskazanej na planie obok.

DZIECI

Osoby małoletnie do lat 13 wejdą na teren imprezy tylko 
pod opieką osoby pełnoletniej. W celu uzyskania dostępu 
na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi oka-
zać ważny bilet. W sytuacji zagubionego dziecka, należy 
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem 
w zielonej kamizelce.

WYJŚCIE ZE STADIONU

Należy pamiętać, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli imprezy i następnie wychodząc, kibic nie bę-
dzie uprawniony do powrotu na stadion.

OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozosta-
wione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom 
lub Policji. W przypadku ogłoszenia informacji o ewakuacji 
/ zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę 
najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać po-
lecenia stewardów i spikera imprezy.

BILETY

Wszystkie bilety są dostępne dla kibiców wyłącznie na 
pl.fifa.com. Wstęp na stadion będzie możliwy tylko po 
przedstawieniu ważnego biletu elektronicznego, wydru-
kowanego w odpowiednio dobrej jakości i prawidłowym 
rozmiarze papieru tak, żeby tekst był czytelny a kod kre-
skowy mógł zostać zeskanowany. Tylko osoby posiadające 
bilet mogą wejść na stadion. Na stadionie nie będzie pro-
wadzona sprzedaż biletów, a także nie będzie urządzeń 
umożliwiających drukowanie biletów.

WSZELKIE PRZEJAWY DYSKRYMNIACJI NIE BĘDĄ TOLEROWANE.

SAFETY

Within the stadiums premises, fans must follow the 
instructions of the authorities, including stewards, 
medical services and the police.

ENTRY TO THE STADIUM

All fans are encouraged to arrive at the stadium as early 
as possible in order to avoid delays and queues at the 
entrances. stadium gates will open 2 hours prior to the 
kick-off of each match.

PROHIBITED ITEMS

The organiser strongly advises fans to read carefully the 
Ground Regulations, displayed at the entrances of the 
stadium and available on www.fifa.com/tickets/u20wc. 
Fans should ensure they do not bring to the stadium 
any prohibited items. To avoid delays, the Organiser 
encourages fans to keep to a minimum the amount and 
size of items brought to the stadium.

SECURITY CHECKS

Stewards are entitled to search both the supporters and 
their belongings.

ACCESSIBILITY

Disabled supporters and supporters with limited 
mobility who hold a Special Access Ticket should use 
the accessible entrances indicated on the stadium plan. 
Please approach official stewards if you need additional 
information.

CHILDREN

There is no minimum age for children. A ticket must be 
purchased for each person who wishes to attend a match, 
regardless of age. Children under the age of 13 will only 
be authorised to enter the stadium with an accompanying 
adult. The authorities should be immediately informed in 
case a child is unaccompanied or lost.

RE-ENTRY

Ticket holders leaving the stadium will not be re-admitted 
unless otherwise approved by the relevant authorities.

PRECAUTIONS

Any suspicious behaviour or packages left unattended 
should be reported to the stewards or the police immedi-
ately. In the event of an evacuation announcement ticket 
holders should proceed calmly towards the nearest avail-
able exit. Instructions of the stewards and stadium an-
nouncements are to be followed.

TICKETS

All tickets available to the general public are exclusively 
available on www.fifa.com/tickets/u20wc. Access to the 
stadium will only be granted upon presentation of a valid 
print-at-home ticket, printed in sufficiently good quality 
and on the correct size of paper, so that all text is legible 
and the barcode can be scanned. Only one person per ticket 
can enter the stadium. There will be no ticket sales over 
the counter, and no ticket printing facilities at the stadium.

DISCRIMINATION OF ANY KIND WILL NOT BE TOLERATED.



MIASTA GOSPODARZE | HOST CITIES

Miasto / Odległość / Pociąg / Samochód
City / Distance / Train / Car
---------------------------------------------------------
Łódź 225km / 3h10 / 2h20
Lublin 460km / 6h35 / 5h10
Gdynia 190km / 2h / 2h15
Tychy 420km / 8h15 / 4h35
Bielsko-Biała 460km / 8h50 / 5h10

Warszawa 270km / 1h10 / 3h35 | capital

BYDGOSZCZ
ASYSTENT KIBICA | FAN GUIDE

data | date mecz | match
otwarcie bram 
gates open at

rozpoczęcie meczu 
kick-off

23/5/2019 JPN - ECU 18:30 20:30

25/5/2019 PAN - MLI 16:00 18:00

26/5/2019 ECU - ITA 16:00 18:00

28/5/2019 PAN - FRA 16:00 18:00

29/5/2019 ITA - JPN 16:00 18:00

31/5/2019 KSA - PAN 16:00 18:00

04/6/2019 Round of 16 15:30 17:30

pl.fifa.com | fifa.com | bydgoszcz.pl
MIASTO | CITY

Liczba mieszkańców | Population: 352 313
Średnia temperatura w czerwcu | Average temperature in June: 16.9°C

STADION | STADIUM

ul. Gdańska 163, 20-247 Bydgoszcz, Pojemność | Capacity: 20 247, Otwarty | Opened: 1957

DWORZEC AUTOBUSOWY | BUS STATION

ul. Jagiellońska 58, tel. +48 52 322 90 57, www.pks.bydgoszcz.pl

DWORZEC KOLEJOWY | TRAIN STATION

ul. Zygmunta Augusta 1, tel. +48 52 518 30 73, www.pkp.pl

LOTNISKO | AIRPORT

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz | Airport Bydgoszcz 
[BZG], ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota. Odl. od centrum | Distance from the city centre: 3.5 
km, tel.: +48 52 365 47 00, WWW: www.bzg.aero. Rekomendowany transport: autobus linii 80 i 37N 
(www.zdmikp.bydgoszcz.pl) | Recommended transport: bus line 80 and 37N (www.zdmikp.bydgoszcz.pl)

POLICJA | POLICE

Komenda Miejska Policji, ul. Wojska Polskiego 4F, +48 52 588 12 50, tel. alarmowy | Emergency: 112

INFORMACJA TURYSTYCZNA | TOURIST INFORMATION OFFICE

Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, Bydgoszcz, +48 52 340 45 50, www.visitbydgoszcz.pl

SZPITAL | HOSPITAL

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 81-348 Gdynia, +48 52 585 40 00, tel. alarmowy | Emergency: 112

TAXI

Express Radio Taxi, +48 523 222 22, średnia cena | average price: 2.10 PLN/km • Zrzeszeni, 1-9622, 
średnia cena | average price: 2.20 PLN/km • MPT Łuczniczka, +48 52 191 91, średnia cena | average 
price: 2.20 PLN/km • dostępne usługi | available services: Bolt (Taxify)

TRANSPORT MIEJSKI | CITY TRANSPORT

Posiadacze biletów w dniu danego meczu mogą korzystać z publicznego transportu zbiorowego 
w Bydgoszczy (wszystkie linie) bezpłatnie od 06:00 do 01:00. Następujące linie dojeżdżają na stadion: 
tramwaje (1; 2; 10), autobusy (52; 57; 65; 68; 80; 93; 94) | The Ticket holders can use public transport 
in Bydgoszcz (all transport lines) for free from 06:00 to 01:00 on the day of the match. The following 
means of transport serve the stadium: trams (1, 2, 10), buses (52; 57; 65; 68; 80; 93; 94) 
Miasto udostępniło bezpłatne parkingi w dniach meczowych wzdłuż ulicy Gdańskiej w pobliżu 
stadionu. | The city provides free parking spaces on matchdays along Gdańska Street, near the stadium. 
1. (ul. Rekreacyjna) - 120 miejsc parkingowych dla sam. osob. | parking spaces for 120 cars;
3. (ul. Gdańska) - 20 miejsc parkingowych dla sam. osob. | parking spaces for 20 cars;
4. (ul. Gdańska) - 160 miejsc parkingowych dla sam. osob. | parking spaces for 160 cars; 
5. (ul. Gdańska) - 20 miejsc parkingowych dla autobusów | parking spaces for 20 buses;
6. (ul. Zaświat) - 90 miejsc parkingowych dla sam. osob. | parking spaces for 90 cars; 
7. (ul. Zaświat) - 90 miejsc parkingowych dla sam. osob. | parking spaces for 90 cars; 
8. (ul. Zaświat) - 20 miejsc parkingowych dla autobusów | parking spaces for 20 buses; 
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Powyższe informacje zostały przygotowane w konsultacji z Miastem Gospodarzem. | The above information was prepared in consultation with the Host City.
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BILETY: pl.fifa.com | TICKETS : www.fifa.com/u20worldcup

ZABRONIONE PRZEDMIOTY | PROHIBITED ITEMS

#U20WC

BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie stadionu należy stosować się do poleceń ozna-
kowanych służb dbających o bezpieczeństwo kibiców, 
przede wszystkim stewardów, służb medycznych oraz 
Policji.

WEJŚCIE NA STADION

Wszystkich kibiców uprasza się do przyjścia na stadion 
możliwie jak najwcześniej, celem uniknięcia zatłoczenia 
przy wejściach - przy czym otwarcie bram stadionu dla 
publiczności nastąpi na 2 godziny przed rozpoczęciem 
meczu.

ZABRONIONE PRZEDMIOTY

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakich-
kolwiek przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, te-
lefonem), a w szczególności przedmiotów wielkogaba-
rytowych oraz określonych jako zabronione. Nie należy 
zabierać ze sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, 
których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion. 
Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy / 
stadionu zostaną wywieszone przy bramach wejściowych 
na obiekt. Regulamin imprezy masowej dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej pl.fifa.com.

KONTROLA

Stewardzi są uprawnieni do kontrolowania zarówno 
kibiców, jak i ich bagażu.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Kibice poruszający się na wózkach lub z ograniczeniami 
ruchowymi muszą kierować się do dedykowanej bramy 
wskazanej na planie obok.

DZIECI

Osoby małoletnie do lat 13 wejdą na teren imprezy tylko 
pod opieką osoby pełnoletniej. W celu uzyskania dostępu 
na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi oka-
zać ważny bilet. W sytuacji zagubionego dziecka, należy 
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem 
w zielonej kamizelce.

WYJŚCIE ZE STADIONU

Należy pamiętać, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli imprezy i następnie wychodząc, kibic nie bę-
dzie uprawniony do powrotu na stadion.

OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozosta-
wione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom 
lub Policji. W przypadku ogłoszenia informacji o ewakuacji 
/ zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę 
najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać po-
lecenia stewardów i spikera imprezy.

BILETY

Wszystkie bilety są dostępne dla kibiców wyłącznie na 
pl.fifa.com. Wstęp na stadion będzie możliwy tylko po 
przedstawieniu ważnego biletu elektronicznego, wydru-
kowanego w odpowiednio dobrej jakości i prawidłowym 
rozmiarze papieru tak, żeby tekst był czytelny a kod kre-
skowy mógł zostać zeskanowany. Tylko osoby posiadające 
bilet mogą wejść na stadion. Na stadionie nie będzie pro-
wadzona sprzedaż biletów, a także nie będzie urządzeń 
umożliwiających drukowanie biletów.

WSZELKIE PRZEJAWY DYSKRYMNIACJI NIE BĘDĄ TOLEROWANE.

SAFETY

Within the stadiums premises, fans must follow the 
instructions of the authorities, including stewards, 
medical services and the police.

ENTRY TO THE STADIUM

All fans are encouraged to arrive at the stadium as early 
as possible in order to avoid delays and queues at the 
entrances. stadium gates will open 2 hours prior to the 
kick-off of each match.

PROHIBITED ITEMS

The organiser strongly advises fans to read carefully the 
Ground Regulations, displayed at the entrances of the 
stadium and available on www.fifa.com/tickets/u20wc. 
Fans should ensure they do not bring to the stadium 
any prohibited items. To avoid delays, the Organiser 
encourages fans to keep to a minimum the amount and 
size of items brought to the stadium.

SECURITY CHECKS

Stewards are entitled to search both the supporters and 
their belongings.

ACCESSIBILITY

Disabled supporters and supporters with limited 
mobility who hold a Special Access Ticket should use 
the accessible entrances indicated on the stadium plan. 
Please approach official stewards if you need additional 
information.

CHILDREN

There is no minimum age for children. A ticket must be 
purchased for each person who wishes to attend a match, 
regardless of age. Children under the age of 13 will only 
be authorised to enter the stadium with an accompanying 
adult. The authorities should be immediately informed in 
case a child is unaccompanied or lost.

RE-ENTRY

Ticket holders leaving the stadium will not be re-admitted 
unless otherwise approved by the relevant authorities.

PRECAUTIONS

Any suspicious behaviour or packages left unattended 
should be reported to the stewards or the police 
immediately. In the event of an evacuation announcement 
ticket holders should proceed calmly towards the nearest 
available exit. Instructions of the stewards and stadium 
announcements are to be followed.

TICKETS

All tickets available to the general public are exclusively 
available on www.fifa.com/tickets/u20wc. Access to the 
stadium will only be granted upon presentation of a valid 
print-at-home ticket, printed in sufficiently good quality 
and on the correct size of paper, so that all text is legible 
and the barcode can be scanned. Only one person per ticket 
can enter the stadium. There will be no ticket sales over 
the counter, and no ticket printing facilities at the stadium.

DISCRIMINATION OF ANY KIND WILL NOT BE TOLERATED.



MIASTA GOSPODARZE | HOST CITIES

Miasto / Odległość / Pociąg / Samochód
City / Distance / Train / Car
---------------------------------------------------------
Lublin / 255 km / - / 3h55
Bydgoszcz / 225 km / 6h / 3h20
Gdynia / 360km / 5h30 / 3h30
Tychy / 222km / - / 2h50
Bielsko-Biała / 260km / - / 4h

Warszawa / 140 km / 1h10 / 1h30  | capital 

ŁÓDŹ
ASYSTENT KIBICA | FAN GUIDE

data | date mecz | match
otwarcie bram 
gates open at

rozpoczęcie meczu 
kick-off

23/5/2019 POL - COL 18:30 20:30

24/5/2019 URU - NOR 18:30 20:30

26/5/2019 POL - TAH 18:30 20:30

27/5/2019 NOR - NZL 18:30 20:30

29/5/2019 SEN - POL 18:30 20:30

30/5/2019 NZL - URU 16:00 18:00

02/6/2019 Round of 16 18:30 20:30

03/6/2019 Round of 16 18:30 20:30

7/6/2019 Quarter-Final 13:30 15:30

15/6/2019 Final 16:00 18:00

pl.fifa.com | fifa.com | uml.lodz.plMIASTO | CITY

Liczba mieszkańców | Population: 680 000
Średnia temperatura w czerwcu | Average temperature in June: 21-23°C

STADION | STADIUM

Al. Piłsudskiego 138, Łódź, Pojemność | Capacity: 18 008, Otwarty | Opened: 2017

DWORCE AUTOBUSOWE | BUS STATIONS

Łódź Fabryczna, Plac Sałacińskiego 1, +48 703 402 802 • Łódź Kaliska, Aleja Włókniarzy 227, +48 42 
631 97 06 • Łódź Północna, Smugowa 30/32 • e-podroznik.pl

DWORCE KOLEJOWE | TRAIN STATIONS

Łódź Fabryczna, Plac Sałacińskiego 1 • Łódź Kaliska • tel. +704 200 200 • rozklad-pkp.pl

LOTNISKO | AIRPORT

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta  - LCJ, Generała Stanisława Maczka 35, tel: +48 42 
208 26 82,  +48 42 683 52 55/56, www.airport.lodz.pl, dojazd na lotnisko: autobus 65A lub 65B | 
recommended transport: 65A or 65B

POLICJA | POLICE

Komenda Miejska Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, Punkt Informacyjny Komendy 
Miejskiej Policji w Łodzi 24h/7: tel. +48 42 665 10 91, tel. alarmowy | Emergency: 112

INFORMACJA TURYSTYCZNA | TOURIST INFORMATION OFFICE

Łódzka Organizacja Turystyczna, ul. Piotrkowska 28, tel. +48 42 208 81 81, +48 722 005 314,
www.lodz.travel

SZPITAL | HOSPITAL

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/141, 90-001 Łódź, +48 42 
636 37 00, tel. alarmowy | Emergency: 112

TAXI

Taxi 800 400 400, +48 42 640 04 00 i 800 400 400 • Green Taxi, +48 42 233 63 33 • Taxi Dwa Dwa, 800 
300 200 • średnia cena | average price: 6 PLN (start) +2.5 PLN (1 km)
dostępne usługi | available services: Uber, Mytaxi, Bolt (Taxify)

TRANSPORT MIEJSKI | CITY TRANSPORT

Posiadacze biletów w dniu danego meczu od godz. 06:00 do 01:00 dnia następnego mogą korzystać
bezpłatnie z przejazdów na stadion i z powrotem dowolnymi pojazdami komunikacji miejskiej | Upon 
presentation of a valid FIFA U-20 World Cup match ticket, ticket holders will have free access to 
public transport in Lodz on the matchday indicated on the ticket. No registration or separate ticket 
is required. This is applicable on all travel routes within Lodz, as of 06:00 on matchday until 01:00 
the day after. Bilety normalne, 40 minutowe w dni niemeczowe kosztują 2,8 PLN | Normal - 40 min. 
journey tickets on non-matchdays cost 2.8 PLN .
Miasto udostępniło następujące parkingi w dniach meczowych | The city provides the following 
parking areas on matchdays:

1. CH Tulipan, ul. Piłsudskiego 92/94
2. Castorama, ul. Wydawnicza 13
3. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piłsudskiego 100
4. Tesco, ul. Widzewska 22
5. Niciarniana (od Piłsudskiego do Czechosłowackiej) | Niciarniana street (from Piłsudskiego street to 
Czechosłowacka street)
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Powyższe informacje zostały przygotowane w konsultacji z Miastem Gospodarzem. | The above information was prepared in consultation with the Host City.



Stadionowe Centrum Biletowe
Stadium Ticketing Centre

Brama
Gate

Punkt pierwszej pomocy
First Aid Point

Depozyt
Lockers

B

A

C

D5

BILETY: pl.fifa.com | TICKETS : www.fifa.com/u20worldcup

ZABRONIONE PRZEDMIOTY | PROHIBITED ITEMS

#U20WC

BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie stadionu należy stosować się do poleceń ozna-
kowanych służb dbających o bezpieczeństwo kibiców, 
przede wszystkim stewardów, służb medycznych oraz 
Policji.

WEJŚCIE NA STADION

Wszystkich kibiców uprasza się do przyjścia na stadion 
możliwie jak najwcześniej, celem uniknięcia zatłoczenia 
przy wejściach - przy czym otwarcie bram stadionu dla 
publiczności nastąpi na 2 godziny przed rozpoczęciem 
meczu.

ZABRONIONE PRZEDMIOTY

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakich-
kolwiek przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, te-
lefonem), a w szczególności przedmiotów wielkogaba-
rytowych oraz określonych jako zabronione. Nie należy 
zabierać ze sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, 
których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion. 
Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy / 
stadionu zostaną wywieszone przy bramach wejściowych 
na obiekt. Regulamin imprezy masowej dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej pl.fifa.com.

KONTROLA

Stewardzi są uprawnieni do kontrolowania zarówno 
kibiców, jak i ich bagażu.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Kibice poruszający się na wózkach lub z ograniczeniami 
ruchowymi muszą kierować się do dedykowanej bramy 
wskazanej na planie obok.

DZIECI

Osoby małoletnie do lat 13 wejdą na teren imprezy tylko 
pod opieką osoby pełnoletniej. W celu uzyskania dostępu 
na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi oka-
zać ważny bilet. W sytuacji zagubionego dziecka, należy 
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem 
w zielonej kamizelce.

WYJŚCIE ZE STADIONU

Należy pamiętać, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli imprezy i następnie wychodząc, kibic nie bę-
dzie uprawniony do powrotu na stadion.

OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozosta-
wione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom 
lub Policji. W przypadku ogłoszenia informacji o ewakuacji 
/ zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę 
najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać po-
lecenia stewardów i spikera imprezy.

BILETY

Wszystkie bilety są dostępne dla kibiców wyłącznie na 
pl.fifa.com. Wstęp na stadion będzie możliwy tylko po 
przedstawieniu ważnego biletu elektronicznego, wydru-
kowanego w odpowiednio dobrej jakości i prawidłowym 
rozmiarze papieru tak, żeby tekst był czytelny a kod kre-
skowy mógł zostać zeskanowany. Tylko osoby posiadające 
bilet mogą wejść na stadion. Na stadionie nie będzie pro-
wadzona sprzedaż biletów, a także nie będzie urządzeń 
umożliwiających drukowanie biletów.

WSZELKIE PRZEJAWY DYSKRYMNIACJI NIE BĘDĄ TOLEROWANE.

SAFETY

Within the stadiums premises, fans must follow the 
instructions of the authorities, including stewards, 
medical services and the police.

ENTRY TO THE STADIUM

All fans are encouraged to arrive at the stadium as early 
as possible in order to avoid delays and queues at the 
entrances. stadium gates will open 2 hours prior to the 
kick-off of each match.

PROHIBITED ITEMS

The organiser strongly advises fans to read carefully the 
Ground Regulations, displayed at the entrances of the 
stadium and available on www.fifa.com/tickets/u20wc. 
Fans should ensure they do not bring to the stadium 
any prohibited items. To avoid delays, the Organiser 
encourages fans to keep to a minimum the amount and 
size of items brought to the stadium.

SECURITY CHECKS

Stewards are entitled to search both the supporters and 
their belongings.

ACCESSIBILITY

Disabled supporters and supporters with limited 
mobility who hold a Special Access Ticket should use 
the accessible entrances indicated on the stadium plan. 
Please approach official stewards if you need additional 
information.

CHILDREN

There is no minimum age for children. A ticket must be 
purchased for each person who wishes to attend a match, 
regardless of age. Children under the age of 13 will only 
be authorised to enter the stadium with an accompanying 
adult. The authorities should be immediately informed in 
case a child is unaccompanied or lost.

RE-ENTRY

Ticket holders leaving the stadium will not be re-admitted 
unless otherwise approved by the relevant authorities.

PRECAUTIONS

Any suspicious behaviour or packages left unattended 
should be reported to the stewards or the police immedi-
ately. In the event of an evacuation announcement ticket 
holders should proceed calmly towards the nearest avail-
able exit. Instructions of the stewards and stadium an-
nouncements are to be followed.

TICKETS

All tickets available to the general public are exclusively 
available on www.fifa.com/tickets/u20wc. Access to the 
stadium will only be granted upon presentation of a valid 
print-at-home ticket, printed in sufficiently good quality 
and on the correct size of paper, so that all text is legible 
and the barcode can be scanned. Only one person per ticket 
can enter the stadium. There will be no ticket sales over 
the counter, and no ticket printing facilities at the stadium.

DISCRIMINATION OF ANY KIND WILL NOT BE TOLERATED.



MIASTA GOSPODARZE | HOST CITIES

Miasto / Odległość / Pociąg / Samochód
City / Distance / Train / Car
---------------------------------------------------------
Łódź / 260 km / - / 3h20
Bydgoszcz / 460 km / 10h30 / 5h
Gdynia / 600 km / 10h30 / 6h
Tychy / 35 km / 45 min / 40 min
Lublin / 405 km / - / 5h20

Warszawa / 351 km / 3h / 4h15 | capital 

BIELSKO-BIAŁA
ASYSTENT KIBICA | FAN GUIDE

data | date mecz | match
otwarcie bram 
gates open at

rozpoczęcie meczu 
kick-off

24/5/2019 UKR - USA 18:30 20:30

25/5/2019 POR - KOR 13:30 15:30

27/5/2019 USA - NGA 18:30 20:30

28/5/2019 POR - ARG 16:00 18:00

30/5/2019 NGA - UKR 18:30 20:30

31/5/2019 RSA - POR 18:30 20:30

04/6/2019 Round of 16 18:30 20:30

08/6/2019 Quarter-Final 18:30 20:30

pl.fifa.com | fifa.com | um.bielsko.pl
MIASTO | CITY

Liczba mieszkańców | Population: 173 000
Średnia temperatura w czerwcu | Average temperature in June: 22°C

STADION | STADIUM

ul. Tadeusza Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała, Pojemność | Capacity: 15 000, Otwarty | Opened: 2016

DWORZEC AUTOBUSOWY | BUS STATION

ul. Warszawska 7, 43-300 Bielsko-Biała, +48 33 816 81 16, www.pks-bielsko.pl

DWORZEC KOLEJOWY | TRAIN STATION

ul. Warszawska 2, 43-300 Bielsko-Biała, +48 334 89 12 11, +48 703 20 20 20

LOTNISKA | AIRPORTS

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice [KTW], ul. Wolności 90, 42-624 Ożarowice / tel. 
+48 323 92 70 00 / www.katowice-airport.com / Odległość od centrum Bielska-Białej - 87km | Distance 
from the city centre of Bielsko-Biała - 87 km • Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana 
Pawła II [KRK], ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice / tel. +48 801 055 000, +48 12 295 58 00 / 
www.krakowairport.pl / Odległość od centrum Bielska-Białej - 85 km | Distance from the city centre 
of Bielsko-Biała - 85 km

POLICJA | POLICE

ul. Wapienna 45, 43-300 Bielsko-Biała, Dyżurny KMP: +48 33 812 12 55, Centrala: +48 33 812 12 00

INFORMACJA TURYSTYCZNA | TOURIST INFORMATION OFFICE

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 4, +48 33 819 00 50, +48 33 819 00 60,
www.mcit.bbosir.bielsko.pl

SZPITAL | HOSPITAL

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej  Al. Armii Krajowej 101, centrala: +48 33 810 20 00,
+48 33 810 01 43, tel. alarmowy | Emergency: 112

TAXI

Okey Taxi, +48 720 535 353 • TAXI Jedynka, +48 33 811 11 11, +48 800 400 400 • HIT TAXI, +48 33 821 21 
21, średnia cena | average price: 7 PLN (start), 2.20 PLN (1km) • dostępne usługi | available services: Uber, 
Mytaxi, Bolt (Taxify)

TRANSPORT MIEJSKI | CITY TRANSPORT

Posiadacze biletów w dniu danego meczu od godz. 06:00 do 01:00 dnia następnego mogą korzystać 
bezpłatnie z przejazdów na stadion i z powrotem dowolnymi pojazdami komunikacji miejskiej. Dojazd 
na stadion regularnymi liniami 2, 4, 11, 15, 22, 23 oraz specjalnymi liniami 101, 102, 103, 104. W dni 
niemeczowe bilety normalne-jednorazowe kosztują 3,00 PLN - jednorazowy przejazd i 4,00 PLN - 60 
minutowy przejazd. | Ticket holders can use public transport in Bielsko-Biala for free on the day of 
the match to get to the stadium and back, from 06:00 on the day of the match until 01:00 the day 
after.  The stadium is served by bus (lines 2, 4, 11, 15, 22, 23) and the special lines 101, 102, 103, 104. On 
non-matchdays, a single-journey ticket costs 3.00 PLN or 4.00 PLN for 60 minutes. Miasto udostępniło 
następujące bezpłatne parkingi dla samochodów osobowych w dniach meczowych. | The city provides the 
following free parking areas (passenger cars) on matchdays: 
1 Urząd Miejski ul. Dmowskiego – 65 miejsc | 65 parking spaces; 
2 Parking Sempołowskiej ul. Sempołowskiej – 130 miejsc | 130 parking spaces; 
3 Parking PCK ul. Broniewskiego – 150 miejsc | 150 parking spaces; 
4 Parking Hala Sportowa ul.Karbowa  – 155 miejsc | 155 parking spaces; 
5 Parking Dworzec PKP  – 55 miejsc | 55 parking spaces; 
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Powyższe informacje zostały przygotowane w konsultacji z Miastem Gospodarzem. | The above information was prepared in consultation with the Host City.
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BILETY: pl.fifa.com | TICKETS : www.fifa.com/u20worldcup

ZABRONIONE PRZEDMIOTY | PROHIBITED ITEMS

#U20WC

BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie stadionu należy stosować się do poleceń ozna-
kowanych służb dbających o bezpieczeństwo kibiców, 
przede wszystkim stewardów, służb medycznych oraz 
Policji.

WEJŚCIE NA STADION

Wszystkich kibiców uprasza się do przyjścia na stadion 
możliwie jak najwcześniej, celem uniknięcia zatłoczenia 
przy wejściach - przy czym otwarcie bram stadionu dla 
publiczności nastąpi na 2 godziny przed rozpoczęciem 
meczu.

ZABRONIONE PRZEDMIOTY

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakich-
kolwiek przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, te-
lefonem), a w szczególności przedmiotów wielkogaba-
rytowych oraz określonych jako zabronione. Nie należy 
zabierać ze sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, 
których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion. 
Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy / 
stadionu zostaną wywieszone przy bramach wejściowych 
na obiekt. Regulamin imprezy masowej dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej pl.fifa.com.

KONTROLA

Stewardzi są uprawnieni do kontrolowania zarówno 
kibiców, jak i ich bagażu.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Kibice poruszający się na wózkach lub z ograniczeniami 
ruchowymi muszą kierować się do dedykowanej bramy 
wskazanej na planie obok.

DZIECI

Osoby małoletnie do lat 13 wejdą na teren imprezy tylko 
pod opieką osoby pełnoletniej. W celu uzyskania dostępu 
na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi oka-
zać ważny bilet. W sytuacji zagubionego dziecka, należy 
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem 
w zielonej kamizelce.

WYJŚCIE ZE STADIONU

Należy pamiętać, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli imprezy i następnie wychodząc, kibic nie bę-
dzie uprawniony do powrotu na stadion.

OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozosta-
wione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom 
lub Policji. W przypadku ogłoszenia informacji o ewakuacji 
/ zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę 
najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać po-
lecenia stewardów i spikera imprezy.

BILETY

Wszystkie bilety są dostępne dla kibiców wyłącznie na 
pl.fifa.com. Wstęp na stadion będzie możliwy tylko po 
przedstawieniu ważnego biletu elektronicznego, wydru-
kowanego w odpowiednio dobrej jakości i prawidłowym 
rozmiarze papieru tak, żeby tekst był czytelny a kod kre-
skowy mógł zostać zeskanowany. Tylko osoby posiadające 
bilet mogą wejść na stadion. Na stadionie nie będzie pro-
wadzona sprzedaż biletów, a także nie będzie urządzeń 
umożliwiających drukowanie biletów.

WSZELKIE PRZEJAWY DYSKRYMNIACJI NIE BĘDĄ TOLEROWANE.

SAFETY

Within the stadiums premises, fans must follow the 
instructions of the authorities, including stewards, 
medical services and the police.

ENTRY TO THE STADIUM

All fans are encouraged to arrive at the stadium as early 
as possible in order to avoid delays and queues at the 
entrances. stadium gates will open 2 hours prior to the 
kick-off of each match.

PROHIBITED ITEMS

The organiser strongly advises fans to read carefully the 
Ground Regulations, displayed at the entrances of the 
stadium and available on www.fifa.com/tickets/u20wc. 
Fans should ensure they do not bring to the stadium 
any prohibited items. To avoid delays, the Organiser 
encourages fans to keep to a minimum the amount and 
size of items brought to the stadium.

SECURITY CHECKS

Stewards are entitled to search both the supporters and 
their belongings.

ACCESSIBILITY

Disabled supporters and supporters with limited 
mobility who hold a Special Access Ticket should use 
the accessible entrances indicated on the stadium plan. 
Please approach official stewards if you need additional 
information.

CHILDREN

There is no minimum age for children. A ticket must be 
purchased for each person who wishes to attend a match, 
regardless of age. Children under the age of 13 will only 
be authorised to enter the stadium with an accompanying 
adult. The authorities should be immediately informed in 
case a child is unaccompanied or lost.

RE-ENTRY

Ticket holders leaving the stadium will not be re-admitted 
unless otherwise approved by the relevant authorities.

PRECAUTIONS

Any suspicious behaviour or packages left unattended 
should be reported to the stewards or the police immedi-
ately. In the event of an evacuation announcement ticket 
holders should proceed calmly towards the nearest avail-
able exit. Instructions of the stewards and stadium an-
nouncements are to be followed.

TICKETS

All tickets available to the general public are exclusively 
available on www.fifa.com/tickets/u20wc. Access to the 
stadium will only be granted upon presentation of a valid 
print-at-home ticket, printed in sufficiently good quality 
and on the correct size of paper, so that all text is legible 
and the barcode can be scanned. Only one person per ticket 
can enter the stadium. There will be no ticket sales over 
the counter, and no ticket printing facilities at the stadium.

DISCRIMINATION OF ANY KIND WILL NOT BE TOLERATED.



MIASTA GOSPODARZE | HOST CITIES

Miasto / Odległość / Pociąg / Samochód
City / Distance / Train / Car
---------------------------------------------------------
Łódź / 280 km / - / 3h50
Bydgoszcz / 470 km / 6h / 5h30
Gdynia / 610 km / - / 6h30
Tychy / 430 km / - / 5h
Bielsko-Biała / 405 km / - / 5h20

Warszawa / 215 km / 2h10 / 3h20 | capital 

LUBLIN
ASYSTENT KIBICA | FAN GUIDE

data | date mecz | match
otwarcie bram 
gates open at

rozpoczęcie meczu 
kick-off

23/5/2019 TAH - SEN 16:00 18:00

24/5/2019 HON - NZL 16:00 18:00

26/5/2019 SEN - COL 16:00 18:00

27/5/2019 HON - URU 16:00 18:00

29/5/2019 COL - TAH 18:30 20:30

30/5/2019 NOR - HON 16:00 18:00

03/6/2019 Round of 16 15:30 17:30

04/6/2019 Round of 16 15:30 17:30

11/6/2019 Semi-Final 18:30 20:30

pl.fifa.com | fifa.com | lublin.eu
MIASTO | CITY

Liczba mieszkańców | Population: 340 000
Średnia temperatura w czerwcu | Average temperature in June: 22-24°C

STADION | STADIUM

ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin, Pojemność | Capacity: 15 500, Otwarty | Opened: 2014

DWORZEC AUTOBUSOWY | BUS STATION

Aleja Tysiąclecia 6, 20-121 Lublin, + 48 81 710 49 68, www.lubelskiedworce.pl

DWORZEC KOLEJOWY | TRAIN STATION

pl. Dworcowy 1, 20-408 Lublin, tel. +48 22 197 57 PKP Intercity kasa biletowa: +48 47 215 08
www.rozklad-pkp.pl

LOTNISKO | AIRPORT

Port Lotniczy Lublin [LUZ], Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, tel. +48 81 458 14 44, 
www.airport.lublin.pl, rekomendowane środki transportu: szynobus, autobus linii 5, specjalne 
autobusy (nalotniskolublin.pl, www.galicjaexpress.pl), | recommended means of transportation: 
railbus, bus line 5, special buses (nalotniskolublin.pl, www.galicjaexpress.pl)

POLICJA | POLICE

Komisariat III Policji, ul. Władysława Kunickiego 42, 20-436 Lublin, +48 81 535 58 00, tel. alarmowy | Emergency: 112

INFORMACJA TURYSTYCZNA | TOURIST INFORMATION OFFICE

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin,
Telefon: + 48 81 532 44 12, Fax: +48 81 442 35 56, www.lublintravel.pl

SZPITAL | HOSPITAL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, Rejestracja Przychodni Specjalistycznej: 
+48 81 537 41 71, Sekretariat Przychodni Specjalistycznej: +48 81 537 42 34, Centrala Telefoniczna: 
+48 81 537 42 01, +48 81 537 43 00, tel. alarmowy | Emergency: 112

TAXI

ALE TAXI, +48 81 511 11 11, +48 81 745 01 91, +48 79 151 11 11 • Echo Taxi, +48 81 524 00 00, +48 81 
196 62, +48 81 196 21, SMS: +48 501 119 621 • Damel Taxi, +48  81 53 33 333, średnia cena | average 
price: 7 PLN (start) +2.5 PLN (1 km) • dostępne usługi | available services: Bolt (Taxify)

TRANSPORT MIEJSKI | CITY TRANSPORT

Posiadacze biletów w dniu danego meczu mogą korzystać bezpłatnie z przejazdów na stadion 
i z  powrotem dowolnymi pojazdami komunikacji miejskiej w Lublinie. Dojazd na na stadion 
regularnymi liniami  1, 13; 30; 34; 45 oraz trolejbus 152, 154, 161 oraz specjalną linią „Arena”. | Ticket 
holders on the day of the match can use public transport in Lublin for free on the way to the stadium 
and back. Arrival at the stadium is possible by bus (lines 1; 13; 30; 34; 45), trolleybus (152, 154, 161) 
and the special line “Arena”.
Miasto udostępniło następujące bezpłatne parkingi dla samochodów osobowych w dniach 
meczowych. | The city provides the following free parking areas (passenger cars) on matchdays: 
1. Parking Centrum Handlowego VIVO! Lublin ul. Unii Lubelskiej – 1400 miejsc | 1400 parking spaces; 
2. Parking ul. Plac Zamkowy – 150 miejsc | 150 parking spaces; 
3. Parking „Targ pod Zamkiem” ul. Unii Lubelskiej – 300 miejsc | 300 parking spaces;
4. Parking przy hali MOSIR Al. Zygmuntowskie – 15O miejsc | 150 parking spaces.
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Powyższe informacje zostały przygotowane w konsultacji z Miastem Gospodarzem. | The above information was prepared in consultation with the Host City.
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BILETY: pl.fifa.com | TICKETS : www.fifa.com/u20worldcup

ZABRONIONE PRZEDMIOTY | PROHIBITED ITEMS

#U20WC

BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie stadionu należy stosować się do poleceń ozna-
kowanych służb dbających o bezpieczeństwo kibiców, 
przede wszystkim stewardów, służb medycznych oraz 
Policji.

WEJŚCIE NA STADION

Wszystkich kibiców uprasza się do przyjścia na stadion 
możliwie jak najwcześniej, celem uniknięcia zatłoczenia 
przy wejściach - przy czym otwarcie bram stadionu dla 
publiczności nastąpi na 2 godziny przed rozpoczęciem 
meczu.

ZABRONIONE PRZEDMIOTY

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakich-
kolwiek przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, te-
lefonem), a w szczególności przedmiotów wielkogaba-
rytowych oraz określonych jako zabronione. Nie należy 
zabierać ze sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, 
których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion. 
Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy / 
stadionu zostaną wywieszone przy bramach wejściowych 
na obiekt. Regulamin imprezy masowej dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej pl.fifa.com.

KONTROLA

Stewardzi są uprawnieni do kontrolowania zarówno 
kibiców, jak i ich bagażu.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Kibice poruszający się na wózkach lub z ograniczeniami 
ruchowymi muszą kierować się do dedykowanej bramy 
wskazanej na planie obok.

DZIECI

Osoby małoletnie do lat 13 wejdą na teren imprezy tylko 
pod opieką osoby pełnoletniej. W celu uzyskania dostępu 
na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi oka-
zać ważny bilet. W sytuacji zagubionego dziecka, należy 
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem 
w zielonej kamizelce.

WYJŚCIE ZE STADIONU

Należy pamiętać, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli imprezy i następnie wychodząc, kibic nie bę-
dzie uprawniony do powrotu na stadion.

OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozosta-
wione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom 
lub Policji. W przypadku ogłoszenia informacji o ewakuacji 
/ zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę 
najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać po-
lecenia stewardów i spikera imprezy.

BILETY

Wszystkie bilety są dostępne dla kibiców wyłącznie na 
pl.fifa.com. Wstęp na stadion będzie możliwy tylko po 
przedstawieniu ważnego biletu elektronicznego, wydru-
kowanego w odpowiednio dobrej jakości i prawidłowym 
rozmiarze papieru tak, żeby tekst był czytelny a kod kre-
skowy mógł zostać zeskanowany. Tylko osoby posiadające 
bilet mogą wejść na stadion. Na stadionie nie będzie pro-
wadzona sprzedaż biletów, a także nie będzie urządzeń 
umożliwiających drukowanie biletów.

WSZELKIE PRZEJAWY DYSKRYMNIACJI NIE BĘDĄ TOLEROWANE.

SAFETY

Within the stadiums premises, fans must follow the 
instructions of the authorities, including stewards, 
medical services and the police.

ENTRY TO THE STADIUM

All fans are encouraged to arrive at the stadium as early 
as possible in order to avoid delays and queues at the 
entrances. stadium gates will open 2 hours prior to the 
kick-off of each match.

PROHIBITED ITEMS

The organiser strongly advises fans to read carefully the 
Ground Regulations, displayed at the entrances of the 
stadium and available on www.fifa.com/tickets/u20wc. 
Fans should ensure they do not bring to the stadium 
any prohibited items. To avoid delays, the Organiser 
encourages fans to keep to a minimum the amount and 
size of items brought to the stadium.

SECURITY CHECKS

Stewards are entitled to search both the supporters and 
their belongings.

ACCESSIBILITY

Disabled supporters and supporters with limited 
mobility who hold a Special Access Ticket should use 
the accessible entrances indicated on the stadium plan. 
Please approach official stewards if you need additional 
information.

CHILDREN

There is no minimum age for children. A ticket must be 
purchased for each person who wishes to attend a match, 
regardless of age. Children under the age of 13 will only 
be authorised to enter the stadium with an accompanying 
adult. The authorities should be immediately informed in 
case a child is unaccompanied or lost.

RE-ENTRY

Ticket holders leaving the stadium will not be re-admitted 
unless otherwise approved by the relevant authorities.

PRECAUTIONS

Any suspicious behaviour or packages left unattended 
should be reported to the stewards or the police immedi-
ately. In the event of an evacuation announcement ticket 
holders should proceed calmly towards the nearest avail-
able exit. Instructions of the stewards and stadium an-
nouncements are to be followed.

TICKETS

All tickets available to the general public are exclusively 
available on www.fifa.com/tickets/u20wc. Access to the 
stadium will only be granted upon presentation of a valid 
print-at-home ticket, printed in sufficiently good quality 
and on the correct size of paper, so that all text is legible 
and the barcode can be scanned. Only one person per ticket 
can enter the stadium. There will be no ticket sales over 
the counter, and no ticket printing facilities at the stadium.

DISCRIMINATION OF ANY KIND WILL NOT BE TOLERATED.



MIASTA GOSPODARZE | HOST CITIES

Miasto / Odległość / Pociąg / Samochód
City / Distance / Train / Car
---------------------------------------------------------
Łódź / 220 km / - / 2h45
Bydgoszcz / 420 km / - / 5h
Gdynia / 560 km / 6h20 / 6h
Lublin / 430 km / - / 5h
Bielsko-Biała / 42 km / 40 min / 45min 

Warszawa / 310 km / 2h50 / 4h | capital 

TYCHY
ASYSTENT KIBICA | FAN GUIDE

data | date mecz | match
otwarcie bram 
gates open at

rozpoczęcie meczu 
kick-off

24/5/2019 QAT - NGA 16:00 18:00

25/5/2019 ARG - RSA 18:30 20:30

27/5/2019 QAT - UKR 16:00 18:00

28/5/2019 RSA - KOR 18:30 20:30

30/5/2019 USA - QAT 18:30 20:30

31/5/2019 KOR - ARG 18:30 20:30

03/6/2019 Round of 16 15:30 17:30

07/6/2019 Quarter-Final 16:30 18:30

pl.fifa.com | fifa.com | www.umtychy.pl
MIASTO | CITY

Liczba mieszkańców | Population: 120 490
Średnia temperatura w czerwcu | Average temperature in June: 19°C

STADION | STADIUM

ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, pojemność | capacity: 15 150, otwarty | opened: 2015

DWORZEC AUTOBUSOWY | BUS STATION

ul. Asnyka 1

DWORZEC KOLEJOWY | TRAIN STATION

ul. Asnyka 1, +48 32 710 61 62

LOTNISKA | AIRPORTS

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach  [KTW], ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice 
/ tel. +48 32 392 70 00 / www.katowice-airport.com / odległość od centrum Tychów - 47km | distance 
from city centre of Tychy - 47 km • Kraków Airport im. Jana Pawła II [KRK], ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 
32-083 Balice / tel. +48 80 105 50 00, +48 12 295 58 00 / www.krakówairport.pl / odległość od centrum 
Tychów - 75 km | distance from the city centre of Tychy - 75 km

POLICJA | POLICE

Komenda Miejska Policji, Al. Bielska 46, +48 32 325 62 00, tel. alarmowy | Emergency: 112

SZPITAL | HOSPITAL

ul. Edukacji 102, +48 32 325 51 71, tel. alarmowy | Emergency: 112

TAXI

Halo Taxi,19194 • City Taxi,19197 • Lider Taxi, +48 32 723 23 23 • średnia cena | average price: 7 PLN 
(start) +2.4 PLN (1 km) • dostępne usługi | available services: Uber, Mytaxi, Bolt (Taxify)

TRANSPORT MIEJSKI | CITY TRANSPORT

Posiadacze biletów w dniu danego meczu mogą korzystać z publicznego transportu zbiorowego 
w Tychach (wszystkie linie) za darmo od 06:00 do 01:00 dnia następnego. W dni niemeczowe bilety 
normalne-jednorazowe kosztują 3,20 PLN - 20-minutowy przejazd i 3,80 PLN - 40 minutowy przejazd 
(www.metropoliaztm.pl). Następujące linie dojeżdżają bezpośrednio na stadion: autobusy (21; 75; 
82; 254; 262; 273; 536; 696, Sz1, Sz4 + specjalne linie uruchomione na mecz: S16, S17, S18), trolejbusy 
(B; D; E; F). 
Upon presentation of a valid FIFA U-20 World Cup match ticket, ticket holders will have free access to 
public transport in Tychy on the matchday indicated on the ticket. No registration or separate ticket 
is required. This is applicable on all travel routes within Tychy, as of 06:00 on matchday until 01:00 
the day after. On non-matchdays, a single-journey ticket costs 3.20 PLN - 20 minutes and 3.80 PLN - 40 
minutes (www.metropoliaztm.pl). 
The following means of transport serve the stadium: trolleybuses (B; D; E; F), buses (221; 75; 82; 254; 
262; 273; 536; 696, Sz1, Sz4 + special match lines: S16, S17, S18). 
Miasto udostępni bezpłatne parkingi w dniach meczowych - dostępne najpóźniej 2 godziny przed 
meczem. | The city will provide free parking spaces on matchdays - available 2 hours before kick-off 
at the latest. 
1. Parking, ul. Starokościelna – parking nad potokiem – 20 autokarów | 20 buses; 250 samochodów 
osobowych | 250 cars; 
2. Parking, ul. Sadowa – parking przy Giełdzie Kwiatowej – 150 samochodów |  150 cars;
3. Parking, ul. Edukacji – parking przy Pomniku Walki i Pracy – 30 autokarów | 30 buses;
4. Parking, al. Niepodległości – parking przy Urzędzie Miasta – 300 samochodów osobowych | 300 cars. 
Dodatkowe | Additional: 
* Parking wielopoziomowy przy dworcu PKP | Parking garage – 352 samochodów osobowych | 352 
cars 
* Parking wielopoziomowy przy lodowisku (ul. Dąbrowskiego)  | Parking garage – 322 samochódów 
osobowych | 322 cars
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Powyższe informacje zostały przygotowane w konsultacji z Miastem Gospodarzem. | The above information was prepared in consultation with the Host City.
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BILETY: pl.fifa.com | TICKETS : www.fifa.com/u20worldcup

ZABRONIONE PRZEDMIOTY | PROHIBITED ITEMS

#U20WC

BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie stadionu należy stosować się do poleceń ozna-
kowanych służb dbających o bezpieczeństwo kibiców, 
przede wszystkim stewardów, służb medycznych oraz 
Policji.

WEJŚCIE NA STADION

Wszystkich kibiców uprasza się do przyjścia na stadion 
możliwie jak najwcześniej, celem uniknięcia zatłoczenia 
przy wejściach - przy czym otwarcie bram stadionu dla 
publiczności nastąpi na 2 godziny przed rozpoczęciem 
meczu.

ZABRONIONE PRZEDMIOTY

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakich-
kolwiek przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, te-
lefonem), a w szczególności przedmiotów wielkogaba-
rytowych oraz określonych jako zabronione. Nie należy 
zabierać ze sobą jakichkolwiek toreb / walizek / plecaków, 
których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion. 
Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy / 
stadionu zostaną wywieszone przy bramach wejściowych 
na obiekt. Regulamin imprezy masowej dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej pl.fifa.com.

KONTROLA

Stewardzi są uprawnieni do kontrolowania zarówno 
kibiców, jak i ich bagażu.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Kibice poruszający się na wózkach lub z ograniczeniami 
ruchowymi muszą kierować się do dedykowanej bramy 
wskazanej na planie obok.

DZIECI

Osoby małoletnie do lat 13 wejdą na teren imprezy tylko 
pod opieką osoby pełnoletniej. W celu uzyskania dostępu 
na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi oka-
zać ważny bilet. W sytuacji zagubionego dziecka, należy 
niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem 
w zielonej kamizelce.

WYJŚCIE ZE STADIONU

Należy pamiętać, że przechodząc przez którąkolwiek ze 
stref kontroli imprezy i następnie wychodząc, kibic nie bę-
dzie uprawniony do powrotu na stadion.

OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozosta-
wione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom 
lub Policji. W przypadku ogłoszenia informacji o ewakuacji 
/ zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę 
najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać po-
lecenia stewardów i spikera imprezy.

BILETY

Wszystkie bilety są dostępne dla kibiców wyłącznie na 
pl.fifa.com. Wstęp na stadion będzie możliwy tylko po 
przedstawieniu ważnego biletu elektronicznego, wydru-
kowanego w odpowiednio dobrej jakości i prawidłowym 
rozmiarze papieru tak, żeby tekst był czytelny a kod kre-
skowy mógł zostać zeskanowany. Tylko osoby posiadające 
bilet mogą wejść na stadion. Na stadionie nie będzie pro-
wadzona sprzedaż biletów, a także nie będzie urządzeń 
umożliwiających drukowanie biletów.

WSZELKIE PRZEJAWY DYSKRYMNIACJI NIE BĘDĄ TOLEROWANE.

SAFETY

Within the stadiums premises, fans must follow the 
instructions of the authorities, including stewards, 
medical services and the police.

ENTRY TO THE STADIUM

All fans are encouraged to arrive at the stadium as early 
as possible in order to avoid delays and queues at the 
entrances. stadium gates will open 2 hours prior to the 
kick-off of each match.

PROHIBITED ITEMS

The organiser strongly advises fans to read carefully the 
Ground Regulations, displayed at the entrances of the 
stadium and available on www.fifa.com/tickets/u20wc. 
Fans should ensure they do not bring to the stadium 
any prohibited items. To avoid delays, the Organiser 
encourages fans to keep to a minimum the amount and 
size of items brought to the stadium.

SECURITY CHECKS

Stewards are entitled to search both the supporters and 
their belongings.

ACCESSIBILITY

Disabled supporters and supporters with limited 
mobility who hold a Special Access Ticket should use 
the accessible entrances indicated on the stadium plan. 
Please approach official stewards if you need additional 
information.

CHILDREN

There is no minimum age for children. A ticket must be 
purchased for each person who wishes to attend a match, 
regardless of age. Children under the age of 13 will only 
be authorised to enter the stadium with an accompanying 
adult. The authorities should be immediately informed in 
case a child is unaccompanied or lost.

RE-ENTRY

Ticket holders leaving the stadium will not be re-admitted 
unless otherwise approved by the relevant authorities.

PRECAUTIONS

Any suspicious behaviour or packages left unattended 
should be reported to the stewards or the police immedi-
ately. In the event of an evacuation announcement ticket 
holders should proceed calmly towards the nearest avail-
able exit. Instructions of the stewards and stadium an-
nouncements are to be followed.

TICKETS

All tickets available to the general public are exclusively 
available on www.fifa.com/tickets/u20wc. Access to the 
stadium will only be granted upon presentation of a valid 
print-at-home ticket, printed in sufficiently good quality 
and on the correct size of paper, so that all text is legible 
and the barcode can be scanned. Only one person per ticket 
can enter the stadium. There will be no ticket sales over 
the counter, and no ticket printing facilities at the stadium.

DISCRIMINATION OF ANY KIND WILL NOT BE TOLERATED.
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