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Polish Version at page 4 

How to download and print tickets  for  
FIFA U-20 World Cup Poland 2019 

General Information: 

To allow your fans to have a seamless experience, we would like you to kindly take note of the following 

information: 

 E-tickets must be printed before coming to the stadium. Tickets cannot be read on smartphones or 

other devices. 

 Please ensure to fold the tickets in the four indicated parts alongside the dotted line as indicated on 

the printed ticket to allow a seamless control at the access control points. 

 Please ensure tickets are printed on A4 paper and that the barcodes are clearly visible to facilitate 

the readability at access control. 

 On match day, should you experience any difficulties with your tickets, please refer to the Ticket 

Centre, located in each venue. 

IMPORTANT: Please avoid duplicate downloads/printouts of tickets. In case of ticketholders 

arriving with a duplicate printout of a ticket, the first ticketholder to pass through electronic-

access-control, will be permitted into the stadium and the duplicate ticketholder’s ticket will be 

rendered void, thus not allowing any access to the stadium. 

Download/Distribute your Print@Home Tickets 

 Login to your Ticketing Account with the access credentials already provided to you by email. 

 Should you have forgotten your password, please click on “FORGOTTEN YOUR PASSWORD?” to 

request a new password.  

 Please click on “Ticket Application History” available on the right hand side of your screen, 

contained within the green menu box 

 

 Please click on “SEE DETAILS” to view the respective tickets contained within your file 

https://rp-gc.fu20wc.tickets.fifa.com/account/login
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 You will have the possibility to download all the tickets contained within this file. 

 

IMPORTANT: Please note, there are two ways to print/download your tickets. In order to 

avoid the risk of duplicate prints/downloads, we kindly advise you to choose one of the 

following methods: 

o Print/Download your tickets in bulk: 

o By clicking on the “PRINT” button. Please note, should you have requested more than 100 

tickets for a particular match, you will have the option to select the range of tickets in the 

dropdown. Please allow the system some time to generate the tickets. All your tickets will 

open in one pdf-file, which you can download/print directly. 

 

OR  

o Print/Download your tickets individually: 

o By Clicking on “PRINT SINGLE TICKET”, each ticket will open individually in a pdf file, which 

you can download/print directly. 
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Please make sure to print each ticket. To avoid any duplicate tickets, choose either the bulk print 

option (only 100 tickets at the time) or print each ticket individually.  

As the Official Payment Services Partner of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, Visa encourages fans to 

use their Visa cards in-stadium for fast, easy and secure contactless payments. 
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Jak pobrać i wydrukować bilety na Mistrzostwa 
Świata FIFA U-20 Polska 2019 

Podstawowe Informacje: 

Aby umożliwić fanom bezproblemowe korzystanie z usług, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące 

informacje: 

 Bilet elektroniczny musi zostać wydrukowany przed przyjściem na stadion. Bilety nie mogą zostać 

okazane na telefonach lub innych nośnikach. 

 Proszę się upewnić, że bilet został złożony na 4 równe części  zgodnie z instrukcją umieszczoną na 

bilecie, aby umożliwić płynną kontrolę w punktach kontroli dostępu. 

 Proszę się upewnić, że bilet został wydrukowany na papierze format A4 i kody kreskowe są 

czytelne, aby ułatwić proces skanowania. 

 W dniu meczu, jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności z biletami, prosimy odwiedzić Stadionowe 

Centrum Biletowe, znajdujące się na każdym stadionie. 

WAŻNE: Proszę unikać podwójnego pobierania / wydruków biletów. W przypadku osób 

przybywających z duplikatem wydruku, pierwsza osoba, która okaże bilet i przejdzie przez 

kontrolę dostępu elektronicznego, zostanie wpuszczona na stadion, a duplikat biletu zostanie 

unieważniony, co uniemożliwi dostęp na stadionu. 

Pobieranie/Dystrybucja biletów do wydruku własnego (Print@Home) 

 Login to Konta Biletowego wraz z poświadczeniem dostępu został wysłany za pośrednictwem 

wiadomości email. 

 W przypadku jeśli zapomniałeś hasła, kliknij “ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?”, aby otrzymać nowe hasło.  

 Proszę kliknąć  w “Historia zamówień” po prawej stronie twojego ekranu znajdujące się na 

zielonym pasku menu. 

 



 
 
 
 
 
 
 

FU20WC – Ticket Distribution 5 

 Proszę kliknąć w “WYŚWIETL SZCZEGÓŁY”, żeby zobaczyć bilety przypisane do pliku. 

 

 Będziesz miał możliwość pobrania wszystkich biletów znajdujących się w danym pliku. 

 

WAŻNE: Uwaga: istnieją dwa sposoby drukowania / pobierania biletów. Aby uniknąć ryzyka 

powielania wydruków / pobrań, radzimy wybrać jedną z następujących metod: 

o Wydrukuj/Pobierz bilety zbiorowo: 

o Klikając przycisk „WYDRUKUJ”. Pamiętaj, że jeśli zamawiałeś więcej niż 100 biletów na 

konkretny mecz, będziesz mógł wybrać zakres biletów w rozwijanym menu. Systemowi 

zajmie trochę czasu, aby wygenerować bilety. Wszystkie bilety zostaną otwarte w jednym 

pliku PDF, który można pobrać / wydrukować bezpośrednio. 

 

LUB  

o Wydrukuj/Pobierz bilety pojedynczo: 

o Klikając przycisk “WYDRUKUJ POJEDYNCZY BILET”, każdy bilet zostanie otwarty w pliku 

PDF, który można pobrać / wydrukować bezpośrednio.  

 

 

 

 

Upewnij się, że wydrukowałeś wszystkie bilety. Aby uniknąć podwójnych wydruków, wybierz opcję 

wydruku zbiorowego (tylko 100 biletów w tym samym czasie) lub drukuj każdy bilet pojedynczo.  

POJEDYNCZY BIET 

POJEDYNCZY BILET 
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Jako oficjalny partner usług płatniczych Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019, Visa zachęca fanów do 

korzystania z kart Visa na stadionie w celu szybkich, łatwych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych.  

 


