
Związek Piłki Ręcznej w Polsce zaprasza na Finał PGNiG Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn, który odbędzie się w dniach 
3-4  pazdziernika 2020 r. w Hali Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8 w Lubline. Dla zapewnienia możliwie spraw -
nej organizacji imprezy, poniżej przekazujemy praktyczne wskazówki dla każdego kibica. Mecze półfinałowe odbędą  się w godzinach
13:30 oraz 16:00 dn. 3.10.20 natomiast finał rozpocznie się o g. 18:00 dn. 4.10.20.  

O której godzinie mogę wejść na halę?
 3.10.20 o godzinie 12:30 
4.10.20 o godzinie 17:00

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą? 
Bilet elektroniczny i ważny dokument 
uprawniający do wejścia z biletem ulgo-
wym (np. legitymacja studencka)

Bezpieczeństwo i kontrola
Osoby uczestniczące w meczu muszą 
stosować się do obowiązujących przepisów 
i wytycznych sanitarnych. Pamiętaj, że 
przechodząc przez którąkolwiek ze stref 
kontroli i następnie wychodząc z hali nie 
będziesz uprawniony do powrotu. 
Opuszczenie obiektu będzie równoznaczne 
z ostateczną rezygnacją z udziału w 
imprezie.
Każdy kibic wchodzący na mecz 
zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa 
oraz poddania się pomiarowi temperatury. 
Jeśli będzie ona równa lub przekraczająca 
37,2 stopni Celsjusza – kibic nie zostanie 
wpuszczony i nie otrzyma zwrotu za bilet.
Podczas przebywania na hali regularnie 
dezynfekuj ręce oraz zachowaj dystans.
W hali obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Regulamin oraz protokół 
sanitarno-epidemiologiczny
Regulamin oraz protokół imprezy dostępny 
jest na stronie www.zprp.pl oraz w 
mediach społecznościowych 
@handballpolska

Czy muszę mieć na sobie maseczkę 
podczas oglądania meczu ?
Kibice mają obowiązek zasłania ust i nosa 
podczas wejścia i poruszania się po 
obiekcie. Oglądając mecz na trybunach 
można przebywać bez maseczki.

Miejsce na trybunach
Rozmieszczenie kibiców na trybunach w 
tak zwaną szachownice z wolnym jednym 
miejscem z  boku, przed i za kibicem. W 
trakcie meczu zajmij swoje miejsce na 
trybunach. Nie stawaj na schodach lub w 
przejściach. Obsługa będzie zwracała na to 
szczególną uwagę. Jeśli nie możesz 
odnaleźć swojego miejsca w 
sektorze - nie wahaj się skorzystać z 
pomocy obsługi.

Czy mogę usiąść obok innej osoby na 
trybunach ? 
Naprzemienność siedzeń nie ma zastoso-
wania do: 
 
1) widza, który uczestniczy w imprezie 
sportowej z dzieckiem poniżej 13. roku 
życia, 

2) widza, który uczestniczy w imprezie 
sportowej z osobą z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, osobą z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub osobą, która ze względu na 
stan zdrowia nie może poruszać się 
samodzielnie, 

3) osób wspólnie zamieszkujących lub 
gospodarujących.

Czy będą sprzedawane bilety w hali w dniu 
meczu ? 
Nie. Organizator nie przewiduje stacjonar-
nej sprzedaży biletów w dniu meczu. 

Dzieci
Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność 
za dzieci oglądające mecz.
 
Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny 
bagaż? 
Organizator stanowczo odradza zabierać ze 
sobą jakiekolwiek przedmioty, a w 
szczególności przedmioty określone jako 
zabronione. Zabierz ze sobą jedynie 
najpotrzebniejsze rzeczy (np. szalik, 
portfel, telefon, klucze). Organizator nie 
przewiduje depozytu na terenie obiektu. 



1. Zasłaniaj usta i nos podczas wejścia i w trakcie 
poruszania się po obiekcie

2. Często dezynfekuj dłonie przy użyciu dostępnych 
środków higieny osobistej oraz zachowaj dystans

3. Opuszczenie obiektu będzie równoznaczne z rezygnacją z 
udziału w imprezie.

4. W hali zajmij wyznaczone na bilecie miejsce

5. Stosuj się do komunikatów organizatora, zaleceń 
zawartych w regulaminie imprezy oraz poruszaj  się tylko w 
wyznaczonej strefie dla publiczności

Załóż maskę Zachowaj odstęp
Dezynfekuj dłonie

Zakrywaj twarz
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