CZERKAWSKI CUP NA ZIMOWYM NARODOWYM
V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI HOKEJA NA LODZIE
PGE Narodowy – Warszawa, 18 lutego 2019 r.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Trenerzy, Kibice, Goście,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi informacjami dotyczącymi zasad poruszania się po
terenie PGE Narodowego, obowiązującymi w dniu 18 lutego 2019r, w godzinach od 9:00 do 19:00.
Harmonogram oraz szczegóły wydarzenia znajdują się na stronach www.sport7.pl lub/i na plakatach
rozwieszonych na terenie PGE Narodowego.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO PGE NARODOWYM W DNIU TURNIEJU
V „CZERKAWSKI CUP NA ZIMOWYM NARODOWYM” 2019
A. UCZESTNICY TURNIEJU I KIBICE
1. Drużyny przyjeżdzające na Turniej wjeżdżają na teren PGE Narodowego od ul. ZIELENIECKIEJ w
Warszawie. Autobusy i samochody parkują na błoniach Stadionu, w okolicach BRAMY NUMER 1
2. Na stadion wchodzimy TUNELEM KRÓLAKA
3. Ochrona otworzy wejścia stadionu o godzinie 9:00. Uroczystość otwarcia Turnieju planowana jest na godzinę
10:45.
4. Przy Bramie nr 1 (przy wejściu do Tunelu Królaka) oczekiwać będą na Państwa przedstawiciele organizatora i
ochrony, którzy po identyfikacji drużyny, udzielą wskazówek i pokierują Państwa do windy lub ruchomych
schodów. W przemieszczaniu się po terenie PGE Narodowego pomogą Państwu oznaczenia z logo turnieju,
które zostały rozmieszczone na całej trasie przejścia, od bramy nr 1 do szatni zawodników.
5. Po przejściu przez Tunel Królaka należy windą (lub schodami ruchomymi) wjechać na POZIOM -2, gdzie
znajduje się LODOWISKO.
6. Na poziomie -2 przy KOŁOWROTACH będą na Państwa czekali przedstawiciele organizatora i ochrona PGE
Narodowego.
7. W tym punkcie nastąpi kontrola zawartości toreb (przypominamy o bezwzględnym zakazie wnoszenia
alkoholu na teren stadionu; osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na imprezę) oraz przydział
opasek dla każdej osoby (poza dziećmi) wchodzącej na płytę PGE Narodowego.
8. Przy kołowrotach prosimy o cierpliwość, gdyż w tym punkcie otrzymają Państwo opaski, a trenerzy
szczegółowe instrukcje dotyczące przebiegu Turnieju i bony na obiady dla zawodników. Kolor opaski
determinuje możliwość poruszania się po różnych strefach obiektu.
9. Ze względu na umieszczenie szatni w strefie technicznej PGE Narodowego, obowiązuje zasada, iż jednemu
zawodnikowi może towarzyszyć w szatni tylko jeden rodzic lub opiekun. Pozostałe osoby będą kierowane na
TRYBUNY DLA KIBICÓW.
10. Obowiązują następujące kolory opasek:
a. CZERWONA– dla trenerów i osób towarzyszących zawodnikom w szatniach, wg. zasady 1
zawodnik + 1 opiekun (wstęp do szatni zawodników),
b. ZIELONA – dla pozostałych osób towarzyszących, kibiców i rodziców
c. NIEBIESKA – dziennikarze, media, fotograf (jedna drużyna – jeden fotograf)
11. Po przejściu przez kołowroty wejdą Państwo na PŁYTĘ STADIONU, następnie zostaniecie pokierowani w
lewo, gdzie przejściem przez STREFĘ GASTRONOMICZNĄ przejdziecie Państwo albo do SZATNI (tzw.
strefa Mixed-Zone) albo na TRYBUNY.
12. Na płycie będą znajdowali się oznaczeni stewardzi lub/i przedstawiciele organizatora, którzy będą udzielali
szczegółowych wskazówek.
13. Przy wejściu na teren szatni ochrona będzie sprawdzała kolor opasek. Osoby bez czerwonej opaski NIE
będą wpuszczone do strefy Mixed Zone (szatni). Na terenie Mixed Zone znajduje się również pomieszczenie
techniczne Stowarzyszenia Sport 7 oraz pomieszczenie dla sędziów. Organizatorzy dostępni są pod numerami
telefonów umieszczonych pod niniejszą informacją.
14. Pomieszczenia, w których znajdują się szatnie dla poszczególnych drużyn zostały oznaczone. Na drzwiach
wejściowych do szatni od zewnątrz znajdują się następujące, dodatkowe informacje:

a. nazwa drużyny, która przebiera się w danej szatni (informację o numerze szatni otrzymali
Państwo w odrębnym komunikacie);
b. harmonogram obiadów dla poszczególnych drużyn;
c. szczegółowy harmonogram imprezy.
15. W każdej szatni zostały ustawione wieszaki, kosze i inne niezbędne wyposażenie. W szatniach znajduje się
również woda i owoce dla zawodników.
16. Pomieszczenia, w których znajdują się szatnie są różnej wielkości, dlatego też w danym pomieszczeniu może
przebywać od 1-3 drużyn.
17. W strefie Mixed-Zone obowiązuje bezwzględny zakaz grania w hokeja. Osoby nie przestrzegające tego
zakazu będą przez ochronę lub organizatora wypraszani z szatni.
18. WEJŚCIE NA PŁYTĘ LODOWISKA znajduje się przy strefie gastronomicznej. Zawodnicy proszeni są o
wychodzenie z szatni na min. 10 min przed meczem, ponieważ koniecznym jest obejście całego lodowiska.
19. ŁYŻWY UBIERAMY W STREFIE ZMIANY ŁYŻEW, która w tym roku znajduje się za namiotem
gastronomicznym przy Lodowisku B
20. Na terenie strefy gastronomicznej, w KAWIARNI przy strefie zmiany łyżew będzie można za opłatą kupić
herbatę, kawę, kakao, napoje i słodkości.
21. Również na POZMIE 0 znajduje się restauracja, kawiarnia i kiosk (przejście przez kołowroty i wjazd
schodami ruchomymi na górę), gdzie można kupić ciepłe napoje i posiłki.
22. W Kawiarni w godzinach 12:00-15:00 będą wydawane obiady dla zawodników, zgodnie z ustalonym
harmonogramem. W tym czasie Kawiarnia nie będzie dostępna dla innych osób.
23. WC znajduje się na poziomie -1 lub 0 w kierunku restauracji lub, dla zawodników i ich opiekunów z
czerwonymi opaskami w strefie Mixed Zone.
24. Ponieważ na lodowisku może być chłodno lub nawet zimno, w strefie gastronomicznej znajduje się
również pomieszczenie, w którym można się ogrzać.
25. Obiady można zjeść w restauracji na Poziomie 0. Dla zawodników i trenerów obiady będą wydawane w
Kawiarni (przy strefie zmiany łyżew) od godziny 12:30 do 15:00.
26. Ze względu na niewielką pojemność Kawiarni (do 70 osób), drużyny będą proszone, o udawanie się na
posiłek w określonych harmonogramem godzinach. Na zjedzenie obiadu będzie około 30-35min. Szczegółową
informacje otrzymają trenerzy w dniu Turnieju. Harmonogram będzie również wywieszony przy wejściu do
Kawiarni. W czasie przerwy obiadowej Namiot nie będzie dostępny dla innych osób. Rodziców prosimy o
niewchodzenie do Kawiarni w czasie obiadu – na miejscu będą dostępni przedstawiciele organizatora, który
pomogą dzieciom.
27. Drużyny otrzymają prowiant na drogę powrotną (kanapka, soczek, batonik i słodkości od naszego Partnera
Strategicznego – firmy Storck, właściciela marki Knoppers)
28. Od godziny 15:00 w ramach Projektu Zimowy Narodowy organizowana jest na sąsiednim lodowisku
ogólnodostępna ślizgawka: łyżwy można wypożyczyć na poziomie -2 lub -1 przy strefie gastronomicznej (tam
też znajdują się szatnie dla osób korzystających ze ślizgawki). Ślizgawka jest dostępna odpłatnie.
28. Od godz. 15:00 na PGE Narodowym otwarte będą wszystkie punkty gastronomiczne.

B. GOŚCIE Z ZEWNĄTRZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W godzinach od 10:00 do 15:00 PGE Narodowy zostanie otwarty dla gości z zewnątrz.
Uroczystość otwarcia Turnieju planowana jest na godzinę 10:45.
Wejście dla gości znajduje się przy BRAMIE NR 2 (od Ronda Waszyngtona), przez kołowroty „G”,
gdzie przy wejściu na trybuny będą wydawane opaski w kolorze wyróżniającym gości od reszty
uczestników imprezy.
Goście będą przez ochronę i organizatora kierowani w odpowiednie strefy na trybunach.
Ze względów bezpieczeństwa, goście nie będą wpuszczani na płytę PGE Narodowego i lodowisko.
Parking podziemny dla Gości dostępny jest na poziomie B3 (wschód), wjazd bramą numer 6 (odpłatny).

Kontakt do organizatora – Stowarzyszenie Sport 7
Wojciech Tkacz: 728 392 388 (lodowisko)
Iwona: 530 520 280 (strefa Mixed Zone, płyta)
Sylwia: 732 325 310 (płyta, strefa Mixed Zone)

