ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO STADIONIE PGE NARODOWY W DNIU TURNIEJU
VI CZERKAWSKI CUP NA ZIMOWYM NARODOWYM 2020
1. Drużyny przyjeżdżające na Turniej wjeżdżają na teren Stadionu od ul. ZIELENIECKIEJ w Warszawie.
Autobusy i samochody parkują na błoniach Stadionu, przy BRAMIE NUMER 1
2. Na Stadion wchodzimy TUNELEM KRÓLAKA
3. Ochrona otworzy wejście na Stadion o godzinie 9:00
4. Przy Bramie nr 1 (przy wejściu do tunelu) oczekiwać będą na Państwa przedstawiciele organizatora i ochrony, którzy po
identyfikacji drużyny, udzielą wskazówek i pokierują Państwa do windy. W przemieszczaniu się po terenie PGE Narodowy
pomogą Państwu oznaczenia z logo turnieju, które zostały rozmieszczone na całej trasie przejścia, od bramy nr 1 do szatni.
5. Po przejściu przez Tunel Królaka należy wjechać windą na POZIOM -2, gdzie znajduje się LODOWISKO.
6. Na poziomie -2 przy KOŁOWROTACH będą na Państwa czekali przedstawiciele organizatora i ochrona stadionu.
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 Stadionu.
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,
9. Ze względu na umieszczenie szatni w strefie technicznej Stadionu, 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,
b. ZIELONA – dla pozostałych osób towarzyszących i rodziców,
11. Po przejściu przez kołowroty wejdą Państwo na PŁYTĘ STADIONU, następnie zostaniecie pokierowani w prawo, gdzie
przejściem przez STREFĘ GASTRONOMICZNĄ przejdziecie Państwo albo do SZATNI, albo na TRYBUNY.
12. Na płycie będą znajdowali się stewardzi lub/i przedstawiciele organizatora, który będą udzielali szczegółowych wskazówek.

13. Przy wejściu na teren szatni (strefa MIXED ZONE) ochrona będzie sprawdzała kolor opasek. Osoby bez czerwonej
opaski NIE zostaną wpuszczone do szatni. Na terenie Mixed Zone znajduje się również pomieszczenie techniczne
organizatora (Sport 7) oraz pomieszczenie dla sędziów.
14. Na terenie strefy gastronomicznej, przy strefie zmiany łyżew zostanie otwarte stoisko z odpłatną
herbatą. Na POZIOMIE 0 znajduje się restauracja, kawiarnia i kiosk (przejście przez kołowroty i wjazd
schodami ruchomymi na górę).
15. WC znajduje się na poziomie -1 lub 0 w kierunku restauracji, lub dla zawodników i ich opiekunów
z czerwonymi opaskami w strefie Mixed Zone.
16. Ponieważ na lodowisku może być chłodno lub nawet zimno, w strefie gastronomicznej znajduje się NAMIOT,
w którym można się ogrzać.
17. Od godziny 15:00 w ramach Projektu Zimowy Narodowy organizowana jest na sąsiednim lodowisku ślizgawka:
łyżwy można wypożyczyć na poziomie -2 lub -1 przy strefie gastronomicznej (tam też znajdują się szatnie). Ślizgawka
jest dostępna odpłatnie dla wszystkich.
18. Od godz. 15:00 będą otwarte wszystkie punkty gastronomiczne, w tym kawiarnia.
19. W godzinach od 10:15 do 14:15 Turniej zostanie otwarty dla gości zewnątrz.
Wejście dla gości znajduje się przy BRAMIE NR 2 (od Ronda Waszyngtona), przez kołowroty, gdzie przy wejściu na
trybunę zostaną wydane opaski w kolorze wyróżniającym gości od reszty uczestników imprezy.

