
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.
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