1

2

3

A
OSOBA /
GRUPA
JESTEM
KIBICEM
CRACOVII

(Mecz z
Cracovią)
KIBICEM
CRACOVII/
KIBICEM
DRUŻYNY
GOŚCI
(Mecz z
Cracovią)
KIBICEM
CRACOVII
AKTUALNY
KARNET - PIŁKA
NOŻNA

B
CEL WSTĘPU
CHCĘ WEJŚĆ

C
PROCEDURA
CO MUSZĘ ZROBIĆ?

D
ŚCIEŻKA
NA MAPIE

Oficjalny:
Mecz III liga

a)
b)
c)
d)

strona https://bilety.cracovia.pl/ lub bezpośrednio POK/CTC w celu nabycia biletu na mecz
parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
wstęp tylko BRAMĄ GŁÓWNĄ I, gdzie ochrona weryfikuje ważność posiadanego biletu
podążaj ścieżką numer 1 w stronę recepcji, a następnie udaj się na trybunę główną przy boisku J lub
ścieżką numer 2, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D (osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim zapraszamy do recepcji, aby skorzystać z windy)
e) mecze na boiskach treningowych C do obejrzenia z poziomu trybun mobilnych przy boisku D
f) jeśli chcesz chodzić na wszystkie mecze w CTC - kup karnet PIŁKA NOŻNA na
https://cracovia.pl/klub/bilety/

1 boisko J
2 boisko D
2 boiska C

Oficjalny:
Mecz CLJ U18
Mecz CLJ U17
Mecz CLJ U15

a)
b)
c)
d)

1 boisko J
2 boisko D
2 boiska C

e)
f)
Oficjalny:
Mecz III liga
Mecz CLJ U18
Mecz CLJ U17
Mecz CLJ U15

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

strona https://bilety.cracovia.pl/ lub bezpośrednio POK/CTC w celu nabycia biletu na mecz
parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
wstęp tylko BRAMĄ GŁÓWNĄ I, gdzie ochrona weryfikuje ważność posiadanego biletu
podążaj ścieżką numer 1 w stronę recepcji, a następnie udaj się na trybunę główną przy boisku J lub
ścieżką numer 2, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D (osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim zapraszamy do recepcji, aby skorzystać z windy)
mecze na boiskach treningowych C do obejrzenia z poziomu trybun mobilnych przy boisku D
jeśli chcesz chodzić na wszystkie mecze w CTC - kup karnet PIŁKA NOŻNA na
https://cracovia.pl/klub/bilety/
strona https://bilety.cracovia.pl/ lub bezpośrednio POK/recepcja CTC w celu nabycia biletu na mecz
przy wyborze biletu należy zaznaczyć specjalną opcję „Darmowy dla karnetowiczów”, aby odebrać
darmowy bilet
parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
wstęp tylko BRAMĄ GŁÓWNĄ I, gdzie ochrona weryfikuje ważność posiadanego biletu
podążaj ścieżką numer 1 w stronę recepcji, a następnie udaj się na trybunę główną przy boisku J lub
ścieżką numer 2, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D (osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim zapraszamy do recepcji, aby skorzystać z windy)
mecze na boiskach treningowych C do obejrzenia z poziomu trybun mobilnych przy boisku D
jeśli chcesz chodzić na wszystkie mecze w CTC - kup karnet PIŁKA NOŻNA na
https://cracovia.pl/klub/bilety/

1 boisko J
2 boisko D
2 boiska C

A
OSOBA /
GRUPA
JESTEM
RODZICEM
ZAWODNIKA
DRUŻYNY MKS
CRACOVIA

B
CEL WSTĘPU
CHCĘ WEJŚĆ

C
PROCEDURA
CO MUSZĘ ZROBIĆ?

D
ŚCIEŻKA
NA MAPIE

Oficjalny:
Mecz III liga
Mecz CLJ U18
Mecz CLJ U17
Mecz CLJ U15

a) skontaktuj się z trenerem danej grupy młodzieżowej, aby uzyskać informacje o specjalnych zasadach
wstępu dla rodziców zawodników. W przypadku braku wcześniejszego kontaktu (48h przed meczem)
obowiązuje regularna cena biletu.
b) strona https://bilety.cracovia.pl/ lub bezpośrednio POK/recepcja CTC w celu nabycia biletu na mecz
c) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
d) wstęp tylko BRAMĄ GŁÓWNĄ I, gdzie ochrona weryfikuje ważność posiadanego biletu
e) podążaj ścieżką numer 1 w stronę recepcji, a następnie udaj się na trybunę główną przy boisku J lub
ścieżką numer 2, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D (osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim zapraszamy do recepcji, aby skorzystać z windy)
f) mecze na boiskach treningowych C do obejrzenia z poziomu trybun mobilnych przy boisku D

1 boisko J
2 boisko D
2 boiska C

5

KIBICEM
DRUŻYNY
GOŚCI W
ZORGANIZOWANEJ GRUPIE

Oficjalny:
Mecz III liga

6 boisko J

6

KIBICEM /
RODZICEM
DRUŻYNY MKS
CRACOVIA

Oficjalne mecze:
pozostałych
drużyn Akademii
Cracovii MKS

a) strona https://bilety.cracovia.pl/ w celu nabycia biletu na mecz (SEKTOR G – udostępnione 51 miejsc)
b) kontakt przedstawiciela drużyny przyjezdnej i podanie szczegółów przyjazdu kibiców na mecz
c) wjazd autokarem na miejsce parkingowe koło sektora G przez BRAME GŁÓWNĄ I, gdzie ochrona
weryfikuje ważność posiadanego biletu
d) udaj się na trybunę gości G przy boisku J
e) mecze rozgrywane na boiskach innych niż J nie są przystosowane do obsługi zorganizowanych grup
kibiców
a) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
b) trener prowadzonej drużyny przekazuje stałą listę Rodziców/Kibiców przed startem rozgrywek (i ją
aktualizuje w trakcie sezonu) zgodnie z szablonem POBIERZ 🔗EXCEL lub 🔗WORD
c) należy upewnić się, pytając trenera, czy nazwisko i imię kibica zostało wpisane na listę osób biorących
udział w wydarzeniu
d) wstęp przez FURTKĘ PZ, gdzie ochrona weryfikuje tożsamość
e) podążaj ścieżką numer 4, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D
f) mecze na boiskach treningowych C do obejrzenia z poziomu trybun mobilnych przy boisku D

7

KIBICEM /
RODZICEM
DRUŻYNY MKS
CRACOVIA

-Sparing III liga
-Sparing z CLJ
U18
-Sparing z CLJ
U17
-Sparing z CLJ
U15

a) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
b) trener prowadzonej drużyny przekazuje stałą listę Rodziców/Kibiców przed startem rozgrywek i ją
aktualizuje zgodnie z szablonem POBIERZ 🔗EXCEL lub 🔗WORD
c) należy upewnić się, pytając trenera, czy nazwisko i imię kibica zostało wpisane na listę osób biorących
udział w wydarzeniu
d) wstęp przez FURTKĘ PZ, gdzie ochrona weryfikuje tożsamość
e) podążaj ścieżką numer 4, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D, jeśli sparing na boisku J
głównym podążaj ścieżką numer 5 do trybuny przy boisku J

5 boisko J
4 boisko D
4 boiska C

4

4 boisko D
4 boiska C

A
OSOBA /
GRUPA
JESTEM

8

9

10

11

KIBICEM /
RODZICEM
MKS
CRACOVIA
DRUŻYNA
GOŚCI
-ZAWODNICY
-SZTAB
(Mecz z
Cracovią)
DRUŻYNA
GOŚCI
-ZAWODNICY
-SZTAB

(Mecz z
Cracovią)
KIBICEM
DRUŻYNY
GOŚCI
(Mecz z
Cracovią)

B
CEL WSTĘPU
CHCĘ WEJŚĆ
-Pozostałych
drużyn Akademii
Cracovii MKS
Trening

C
PROCEDURA
CO MUSZĘ ZROBIĆ?
f)

D
ŚCIEŻKA
NA MAPIE

mecze na boiskach treningowych C do obejrzenia z poziomu trybun mobilnych przy boisku D

Pracujemy nad inwestycjami zakładającymi miejsce dla rodziców i opiekunów zapewniające wypoczynek i chwilę
relaksu podczas, gdy Państwa pociechy biorą udział w zajęciach treningowych. Prosimy o cierpliwość.

Wkrótce

Sparing z 1
Drużyną
Sparing III Liga

a) parking wewnętrzny, wjazd BRAMĄ GŁÓWNĄ I
b) dalsze informacje w recepcji obiektu

0 boisko J
0 boisko D

Mecz CLJ U18
Mecz CLJ U17
Mecz CLJ U15
Sparing z CLJ
U18
Sparing z CLJ
U17
Sparing z CLJ
U15
Pozostałe drużyny
MKS
Sparing III Liga
Sparing z CLJ
U18
Sparing z CLJ
U17
Sparing z CLJ
U15

a) parking wewnętrzny, wjazd BRAMĄ GŁÓWNĄ I
b) szatnie nr od 1-8
c) dalsze informacje w recepcji obiektu

7 boisko D
7 boiska C

a) mecze sparingowe bez udziału kibiców GOŚCI

n/d

A
OSOBA /
GRUPA
JESTEM
SKAUT

B
CEL WSTĘPU
CHCĘ WEJŚĆ

13

SĘDZIA
OBSERWATOR
DELEGAT

Oficjalne Mecze
Sparingi

14

LKS STRAŻAK
RĄCZNA

12

Mecze III liga
Mecz CLJ U18
Mecz CLJ U17
Mecz CLJ U15

KIBICEM
DRYŻYNY
GOSPODARZY
LKS STRAŻAK
RĄCZNA

a)
b)
c)
d)
e)

D
ŚCIEŻKA
NA MAPIE

parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
oficjalne zapytanie mailowe na adres klub@cracovia.pl
upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie mailowe z informacją wpisania na listę
wstęp tylko BRAMĄ BOCZNĄ II, gdzie ochrona weryfikuje tożsamość
podążaj ścieżką numer 1, aby dotrzeć do trybuny przy boisku J lub ścieżką numer 2, aby dotrzeć do
trybuny przy boisku sztucznym
f) mecze na boiskach treningowych C do obejrzenia z poziomu trybun mobilnych przy boisku D
a) sztab trenerski drużyny GOŚCI jako Organizator ma obowiązek przekazanie personaliów obsady
sędziowskiej organizowanego oficjalnego meczu lub sparingu recepcji na adres mail:
centrumtreningowe@cracovia.pl najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wydarzenie
b) po przybyciu na miejsce podążaj ścieżką nr 6, użyj domofonu dla potwierdzenia personaliów (nazwisko,
imię i funkcja)
c) zajmij miejsce na parkingu wewnętrznym i zgłoś się do recepcji po dalsze informacje

1 boisko J
2 boisko D
2 boisko C

MECZE A-Klasa
Sparingi
Treningi

a) parking wewnętrzny, wjazd BRAMĄ GŁÓWNĄ I
b) LKS Strażak Rączna prowadzi i aktualizuję listę członków klubu tj. Sztab szkoleniowy, zawodnicy, zarząd
(zgodnie z szablonem POBIERZ 🔗EXCEL lub 🔗WORD) i przesyła na adres
centrumtreningowe@cracovia.pl
c) osoby nieuprawnione znajdujące się poza listą będą zobligowane opuścić teren obiektu z jednoczesnym
wykreśleniem z listy kibiców

3 boisko D

Oficjalny:
Mecz A-Klasa

a) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
b) LKS Strażak Rączna prowadzi ewidencję kibiców, którzy chcą brać udział w oficjalnych meczach i przed
startem rozgrywek przekazuje wypełnioną listę (zgodnie z szablonem POBIERZ 🔗EXCEL lub
🔗WORD) na adres centrumtreningowe@cracovia.pl
c) LKS Strażak Rączna aktualizuje (dodając lub skreślając) listę kibiców najpóźniej na dwa dnia robocze
poprzedzające dzień meczowy, czyli np. jeśli mecz jest w czwartek to lista do wtorku do godziny 17:00 =
1 dzień roboczy na rozpatrzenie wniosku
d) wstęp przez FURTKĘ PZ, gdzie ochrona weryfikuje tożsamość
e) podążaj ścieżką numer 4, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D

4 boisko D

GOSPODARZE
-ZAWODNICY
-SZTAB
(Organizator)
15

C
PROCEDURA
CO MUSZĘ ZROBIĆ?

7 parking
wew.

+szatnia

16

A
OSOBA /
GRUPA
JESTEM
DRUŻYNA
GOŚCI
LKS STRAŻAK
RĄCZNA

B
CEL WSTĘPU
CHCĘ WEJŚĆ

KIBICEM
DRUŻYNY
GOŚCI

a) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
b) jako Organizator LKS Strażak Rączna przekazuje wypełnioną listę (zgodnie z szablonem POBIERZ
🔗EXCEL lub 🔗WORD) na adres centrumtreningowe@cracovia.pl z zachowaniem terminu
c) podążaj ścieżką numer 3 w kierunku szatni, jeden przedstawiciel do recepcji po odbiór klucza do szatni
d) LKS Strażak Rączna aktualizuje listę (dodając lub skreślając osoby uprawnione) najpóźniej na dwa dni
robocze poprzedzające dzień meczowy, czyli np. jeśli mecz jest w czwartek to ostatnie zmiany do wtorku
do godziny 17:00
e) Obowiązuje limit 25 osób wg. Wzoru „SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO” 18 zawodników i 7 członków
sztabu. https://mzpnkrakow.pl/media/files/dokumenty/sprawozdanie_sedzia.pdf pozostałe osoby
odrębna lista KIBICÓW GOŚCI LKS STRAŻAK pkt. 17 poniżej.

3 boisko D,
+szatnia

Oficjalny:
Mecz A-Klasa

a) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
b) przedstawiciel funkcyjny drużyny GOŚCI (w kontakcie z Organizatorem meczu LKS Strażak Rączna)
przekazuje listę (zgodnie z szablonem POBIERZ 🔗EXCEL lub 🔗WORD) kibiców, którzy wezmą
udział w oficjalnym meczu A-klasy. Organizator (LKS Strażak Rączna) odpowiada za przekazanie listy
administratorowi obiektu CTC z zachowaniem terminu najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające
dzień meczowy, czyli np. jeśli mecz jest w czwartek to ostatnie zmiany we wtorek do godziny 17:00
c) wstęp przez FURTKĘ PZ, gdzie ochrona weryfikuje tożsamość
d) podążaj ścieżką numer 4, aby dotrzeć do trybuny przy boisku sztucznym D

4 boisko D

WYNAJEM
BOISK

a) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
b) przedstawiciel drużyny przekazuje wypełnioną listę (zgodnie z szablonem POBIERZ 🔗EXCEL lub
🔗WORD) na adres centrumtreningowe@cracovia.pl
c) podążaj ścieżką numer 3 przez FURTKĘ PZ w kierunku wejścia do szatni, jeden przedstawiciel odbiera
klucz do szatni z recepcji

3 boisko D
3 boisko E

LKS STRAŻAK
RĄCZNA

18

KOMERCJA

D
ŚCIEŻKA
NA MAPIE

A-Klasa
Sparing

-ZAWODNICY
-SZTAB

17

C
PROCEDURA
CO MUSZĘ ZROBIĆ?

+szatnia

19

20

A
OSOBA /
GRUPA
JESTEM
PRASA

B
CEL WSTĘPU
CHCĘ WEJŚĆ

C
PROCEDURA
CO MUSZĘ ZROBIĆ?

D
ŚCIEŻKA
NA MAPIE

Mecze III liga
Mecz CLJ U18
Mecz CLJ U17
Mecz CLJ U15

a) parking zewnętrzny dla zmotoryzowanych
b) udział w wydarzeniu organizowanym na terenie CTC zgodnie z procedurą akredytacyjną
https://cracovia.pl/klub/media/ i po kontakcie z biurem prasowym
c) proszę się upewnić, czy imię i nazwisko przedstawiciela prasy zostały wpisane na listę osób biorących
udział w wydarzeniu
d) wstęp tylko BRAMĄ BOCZNĄ II, gdzie ochrona weryfikuje tożsamość
e) odbiór akredytacji lub identyfikatorów w recepcji
f) zgodnie z planem należy podążać ścieżką numer 1, aby dotrzeć do trybuny przy boisku J lub ścieżką
numer 2, aby dotrzeć od boiska D.
g) po zakończonym wydarzeniu akredytację lub identyfikator należy zwrócić w recepcji

1 boisko J
2 boisko D

ŻADNE Z
POWYŻSZYCH?

Wszystkie
możliwe
wydarzenia

Kontakt pod numerem (12) 29 29 103 lub adresem centrumtreningowe@cracovia.pl w celu uzyskania
indywidualnej interpretacji.

n/d

