
INFORMATOR DLA KIBICÓW
5 WRZEŚNIA STADION ŚLĄSKI

www.memorialkamili.pl
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LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej 
odbędzie się w niedzielę 5 września 2021 r. na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie. 

Początek zawodów o godz. 14.45, zakończenie 
ok. godz. 19.30. Ale bramy otwieramy już 
o godz. 13:00.

To będą zawody szczególne. Piotr Małachowski – 
ikona polskiego sportu – kończy karierę sportową. 
To właśnie podczas Memoriału rzuci dyskiem po raz 
ostatni. Przekaże także swoistą pałeczkę pokoleń – 
jego syn Henryk odda pierwszy rzut w karierze.

Sportowe DO WIDZENIA mówią także Kamila Lić-
winko i Joanna Fiodorow. I skoczkini wzwyż i mło-
ciarka zdobywały medale mistrzostw świata i Europy, 
na Stadionie Śląskim będzie okazja podziękować im 
za niezapomniane emocje. Zwłaszcza, że na koniec 
zaplanowana jest runda honorowa mistrzów. A za-
tem warto zostać do samego końca.



WSTĘP NA STADION

Wstęp na LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jest bezpłatny, zajmowanie miejsc na 
trybunach odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami sanitarnymi sektory mogą być wypełnione maksymalnie w 50% oddajemy zatem do dys-
pozycji kibiców 25 000 miejsc. 

Pomiędzy widzami powinny być co najmniej dwa wolne krzesełka – zasada ta nie dotyczy osób 
mieszkających razem oraz opiekunów dzieci do lat 13 i osób niepełnosprawnych.  

O KTÓREJ GODZINIE PRZYJŚĆ NA STADION? 

Bramy dla widzów zostaną otwarte o godzinie 13.00. W związku z obowiązującymi obostrze-
niami sanitarnymi i przewidywanym dłuższym oczekiwaniem na wejście na imprezę, organiza-
tor rekomenduje przybycie na stadion najwcześniej, jak to możliwe. W chwili zapełnienia prze-
widzianej przepisami liczby miejsc siedzących dla publiczności nie będzie możliwości wejścia 
na Stadion Śląski. 

KTÓRYMI BRAMAMI MOŻNA WEJŚĆ NA STADION?

Wejście bramami: 1, 3, 5. W przypadku dużego nagromadzenia się kibiców przed Stadionem 
organizator otworzy dodatkowo bramy: 2 i 6, a stewardzi poinformują oczekujących kibiców o 
możliwości wejścia inną – nie zatłoczoną bramą.

JAK DOTRZEĆ NA STADION?

Na Stadion Śląski można dotrzeć bez problemu korzystając z  transportu publicznego.

Linie tramwajowe: 0, 6, 11, 19, 23
Linie autobusowe: 6, 23, 820, 830 i 840 

Najłatwiej wyszukać dogodne dla siebie połączenia korzystając ze strony rj.metropoliaztm.pl

Przystanki znajdujące się w bezpośrednim pobliżu Stadionu Śląskiego: 

„Chorzów Stadion Śląski”
„Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia”
„Park Śląski Wejście Główne”
„Chorzów AKS”

http://rj.metropoliaztm.pl


CZY WARTO PRZYJECHAĆ SAMOCHODEM?

Osoby wybierające się na stadion powinny mieć na uwadze możliwe utrudnienia drogowe i 
korki w aglomeracji śląskiej. Zdecydowanie sugerujemy skorzystanie z transportu publiczne-
go. Jeśli ktoś zdecyduje się jednak przyjechać samochodem musi pamiętać, że parkowanie na 
terenie Parku Śląskiego będzie płatne, a liczba miejsc parkingowych jest ograniczona - około 
600 miejsc postojowych. Usytuowane są one przy wjeździe Karolinka oraz przy ulicy Parkowej 
– tam dla samochodów parkujących wydzielony zostanie jeden pas ruchu od ronda AKS. 

Bezpłatne miejsca parkingowe dostępne są w Strefie Kultury przy NOSPRze (Katowice, ul. Olim-
pijska), przy Cmentarzu Komunalnym (Katowice, ul. Murckowska) oraz przy centrum handlo-

wym Silesia City Center (Katowice, ul. Chorzowska).

ZASADY I OBOSTRZENIA SANITARNE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19?

Wszyscy uczestnicy imprezy muszą stosować się do poniższych przepisów związanych z profi-
laktyką i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19:
• Zasłaniania ust i nosa poprzez założenie maseczki podczas: 

• wchodzenia na Stadion Śląski
• korzystania z toalet 
• stania w kolejkach 
• poruszania się po terenie imprezy 

• Podczas siedzenia na trybunach zasłanianie ust i nosa nie jest wymagane 
• Dezynfekowania rąk tak często, jak to jest możliwe (płyny do dezynfekcji zapewni Organiza-

tor)
• Zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 metra) od innych uczestników podczas wcho-

dzenia na Stadion Śląski, korzystania z infrastruktury, stania w kolejkach
• Przy zajmowaniu miejsc pozostawienia 2 wolnych krzesełek od innych widzów (nie dotyczy 

osób mieszkających razem oraz opiekunów dzieci do lat 13 i osób niepełnosprawnych)
• Bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych i komunikatów spikera 

BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocz-
nie zgłaszać stewardom lub policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub za-
kończeniu imprezy należy spokojnie udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia. Należy 
wykonywać polecenia stewardów i spikera imprezy. Nie wolno stawać na promenadzie, scho-
dach, przejściach oraz na ciągach komunikacyjnych. Stewardzi będą zwracali na to szczególną 
uwagę.



LISTA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH

Stewardzi pilnujący wejść mogą skontrolować zarówno kibiców, jak i ich bagaż. Listy przed-
miotów zabronionych oraz regulamin imprezy/stadionu zostaną wywieszone na bramach wej-
ściowych na obiekt. 

Broń, materiały wybuchowe, noże Kaski, parasolki Butelki, puszki, kubki, dzbanki  

Materiały pirotechniczne  Napoje alkoholowe, narkotyki
 

 Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne,
 religijne, propagandowe 

Maszty flagowe lub banerowe 
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm 

Banery lub flagi o wymiarach 
większych niż 2.0 m x 1.5 m. Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo

Zwierzęta Gaz w aerozolu, substancje żrące, 
łatwopalne, barwniki

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm 

Duże ilości papieru Megafony, syreny, 
inne urządzenia emitujące dźwięk

> 1cm

> 1m >
1.5m

> 2m

REKLAMA

> 25x25x25cm

 Przedmioty, materiały, ubrania 
komercyjne i promocyjne

Broń, materiały wybuchowe, noże Kaski, parasolki Butelki, puszki, kubki, dzbanki  

Materiały pirotechniczne  Napoje alkoholowe, narkotyki
 

 Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne,
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większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo
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Duże ilości papieru Megafony, syreny, 
inne urządzenia emitujące dźwięk
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o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm 
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większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo
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łatwopalne, barwniki

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm 
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inne urządzenia emitujące dźwięk
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Duże ilości papieru 

> 1cm

REKLAMA

> 25x25x25cm

 Przedmioty, materiały, ubrania 
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Wuwuzele Części ubioru zakrywające twarz, kominiarkiWskaźniki laserowe

laser

Zwierzęta Gaz w aerozolu, substancje żrące, 

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm inne urządzenia emitujące dźwięk

> 25x25x25cm

Wuwuzele Części ubioru zakrywające twarz, kominiarkiWskaźniki laserowe

laser

Wskaźniki laserowe

laser



DZIECI

Dzieci do lat 13 mogą wejść na stadion tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Rodzice lub opie-
kunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające zawody. Jeśli dziecko się zagu-
bi należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem, który przekaże informację 
spikerowi zawodów. Zabronione jest pozostawianie wózków dziecięcych w ciągach komuni-
kacyjnych stadionu. Dla widzów z dziećmi w wózkach organizator wskazał możliwość zajęcia 
miejsca dedykowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Miejsca takie gwarantują zachowanie ciągów ewakuacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, 
że pierwszeństwo do skorzystania z tych miejsc mają osoby niepełnosprawne.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich najdogodniejsze będzie wejście 
bramą nr 4 lub 5, skąd najbliżej jest do sektora z ułatwieniami dla niepełnosprawnych. Osoby 
niepełnosprawne, które posiadają specjalną kartę parkingową dla swoich pojazdów mogą sko-
rzystać z dedykowanego dla nich parkingu P1 (wjazd od centrum handlowego AKS). Wszyscy 
kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych.

Przy Stadionie Śląskim przygotowane zostało 40 miejsc parkingowych na parkingu P1. Aby 
dostać się na dedykowane dla osób niepełnosprawnych miejsce parkingowe, należy posiadać  
ważną legitymację osoby niepełnosprawnej.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ?

LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jest imprezą masową, a obowiązkiem uczestnika 
imprezy masowej jest posiadania przy sobie dokumentu tożsamości i okazywanie go każdora-
zowo na żądanie służb porządkowych.

CZY NA TEREN STADIONU MOŻNA WNIEŚĆ NAPOJE?

Jedynie napoje o pojemności do 500 ml, wyłącznie w plastikowych butelkach. Przed i w trakcie 
Memoriału zakup napojów będzie możliwy w punktach gastronomicznych. Płatność w kio-
skach gastronomicznych. Ze względów bezpieczeństwa na terenie imprezy obowiązuje cał-
kowity zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych, metalowych lub wykonanych z 
innego materiału mogącego stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy.



CZY NA STADION BĘDZIE MOŻNA WEJŚĆ ZE ZWIERZĘTAMI?

Nie będzie możliwości wprowadzania zwierząt na teren imprezy (poza „psami pracującymi”, jak 
np. pies przewodnik osoby niewidomej). 

CZY NA STADION BĘDZIE MOŻNA WEJŚĆ Z ROWEREM?

Nie będzie możliwości wprowadzenia roweru na teren imprezy. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za pozostawione przed stadionem rowery osób, które zdecydują się nimi 
przyjechać na zawody.

CZY NA TEREN STADIONU MOŻNA WNIEŚĆ APARAT FOTOGRAFICZNY LUB 
KAMERĘ WIDEO?

Stewardzi mogą odmówić wniesienia na 
teren imprezy oraz zabronić używania 
w trakcie meczu profesjonalnej kamery 
video lub profesjonalnego aparatu foto-
graficznego. Dotyczy to tylko wielkoga-
barytowych/fotoreporterskich urządzeń 
rejestrujących dźwięk i/lub obraz z dłu-
gim, wymiennym obiektywem. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz używania bezza-
łogowych statków powietrznych (dronów).

CZY MOŻNA WEJŚĆ NA ZAWODY Z PLECAKIEM LUB INNYM BAGAŻEM?

W związku z organizacją imprezy w podwyższonym rygorze sanitarnym Organizator nie udo-
stępnia punktów depozytowych. W związku z tym odradzamy zabierania ze sobą zbędnych 
przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, kluczami, telefonem), a w szczególności przed-
miotów określonych jako zabronione. Prosimy rozważyć konieczność zabierania ze sobą na 
trybuny toreb/walizek/plecaków, których sprawdzanie opóźnia wejście na stadion. 

INFORMACJE ORAZ AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych www.memorialkamili.pl oraz www.stadionslaski.
pl, a także mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), gdzie na bieżąco publi-
kowane będą komunikaty oraz  informacje dot. Memoriału.
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Plan rozmieszczenia konkurencji

Program minutowy LOTTO Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej

1

2

3

4 5

1 RZUT MŁOTEM/RZUT DYSKIEM 2 SKOK WZWYŻ

3 PCHNIĘCIE KULĄ 5 RZUT OSZCZEPEM4 SKOK O TYCZCE


