GUIDE FOR
SLOVAKIAN GUESTS
AND FANS
Date: 09/09/2019
Kick off: 20.45. Hrs.
Opening of the gates: 18.45 Hrs.

HUNGARY

BUDAPEST
•
•
•

Region: Central Hungary
Districts: 23
Area: 525.2 km2

•

Population: 1 757 618

M2
M3

General emergency phone number: 112

M31

Useful links to away fans

M0

About custom and tax issues: CLICK HERE
Travel with children: CLICK HERE
Visa agreements: CLICK HERE

M1
•
•

Official Language: Hungarian
Area: 93 000 km2

•

Population: 9 893 000

•
•
•

Capital: Budapest
Time Zone: CET
Currency: Hungarian Forint (HUF)
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GROUPAMA ARENA

CITY CENTER (VÖRÖSMARTY SQUARE)

LISZT FERENC AIRPORT, BUDAPEST

RÁDAY STREET

MOTORWAY

NYUGATI RAILWAY STATION

HIGHWAY

DÉLI RAILWAY STATION

BORDER CROSSING POINT

KELETI RAILWAY STATION

M43

6

NAGYLAK

M60
RÖSZKE

RÖSZKE

UDVAR

BARCS

100 E - DOWNTOWN, ASTORIA AND
DEÁK FERENC SQUARE

Advices:
• local currency Forint = Ft
• advised to check the costs of any items in the restaurants (and especially in night clubs) before ordering;
• taking care of the values possessed, especially during the normally crowded public transport facilities;
• use only licensed taxis, which have yellow colour (see pictures)
• The tapwater is drinkable in Hungary.
Ticketing
Please bring your passport or ID to the entry check, because the stewards may chek your identity
and compare your personal data with the content on the ticket. The entry will be refused and the ticket will
be invalidated if they do not match.

INTERNATIONAL MATCH IN HUNGARY
USEFUL INFORMATION

Address of the FTC Groupama Arena: Budapest, Üllői Street 129.
Using the METRO LINE M3: because of the reconstruction the last stop of M3
is Nagyvárad tér (=square). Leaving the metro station to the direction of Üllői út
(=street) it is only 7 minutes walk to the Albert Flórián Street (starting from the
Üllői út, turning right to the Nagyvárad tér and a bit later left to the Albert Flórián
Street) which leads to Gate 4 Sector E for away supporters’ entry gate. Arriving to
the match from any possible direction please use for get off the Nagyvárad square!

FOR TICKET INFORMATION: CLICK HERE
CLICK HERE
Reconstruction of metro line M3: CLICK HERE
Transfers from and to the airport:

Fares

1. Phone number to arrange your shuttle: CLICK HERE
2. Taxi:

CLICK HERE

3. Public transportation:
• direct public bus shuttle from/to the Airport to/from the downtown:
100 E, for schedule please visit: CLICK HERE
• direct public bus shuttle from/to the Airport to/from Nagyvárad square: 200 E, for schedule please
visit: CLICK

HERE

To plan your trip by using public transportation please use:

Type / Description

Basic Charge

Km Charge

Waiting Charge

1 / Budapest

700,-HUF

300,-HUF/km

75,-HUF/min.

Hotels:
1. close to stadium – district IX - CLICK HERE
2. in city center – district V - CLICK HERE
3. close to city center – district XIII - CLICK HERE

Metro line M3
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Metro line M3 will be closed for reconstruction between Nagyvárad square and
Kőbánya-Kispest. For more information please visit (for English version click on
the flag in the upper right corner): CLICK HERE
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Gathering points recommended by Police

Balassagyarmat-Tótgyarmat
Parassapuszta-Ipolyság

Rajka-Dunacsún

Letkés-Ipolyszalka

P

Vámosszabadi-Medve

M3
Keresztharaszt pihenő

Esztergom-Párkány

Komárom

P
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Toilets

M2
Dunakeszi pihenő

M1
Sasfészek-tó pihenő

Ticket inspections
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Slovakian supporters arrival route to the fan zone

Departure route from the fan zone
all slovakian supporters
departure route
from the fan zone
FAN
ZONE

car parking

coaches parking
green line: from north-west direction to Budapest fan zone
blue line: from north direction to Budapest fan zone

red line: from north-east direction to Budapest fan zone

Slovakian supporters fan zone
ticket checking
and detailed bodyand bag search

refreshments

car parking

RAN
CE

coaches parking

supporters arrival route

WC

ENT

back turning
possibility

toilets

FAN
ZONE

ANNEX
•

•

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ MAĎARSKÉHO
FUTBALOVÉHO ZVÄZU PRE ŠPORTOVÉ PODUJATIA
ORGANIZOVANÉ MAĎARSKÝM FUTBALOVÝM ZVÄZOM
Data Management

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ MAĎARSKÉHO FUTBALOVÉHO
ZVÄZU PRE ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ
MAĎARSKÝM FUTBALOVÝM ZVÄZOM
1. Zakúpením lístka alebo akejkoľvek permanentky, prevzatím akéhokoľvek potvrdenia slúžiaceho za účelom
vstupu, alebo ak sa dostavíte na vstup, akceptuje účastník športového podujatia pravidlá podujatia a berie ich ako
záväzné. Nad rámec ustanovení pravidiel je povinný dodržiavať predpisy určené usporiadateľom, ako aj príkazy
usporiadateľa, polície, ako aj organizátora, požiadavky stewardov;
2. Účastníkovi môže byť umožnený vstup na miesto konania športového podujatia, ak:
2.1. sa zaväzuje k tomu, že na základe výzvy organizátora sa legitimuje, ďalej
2.2. disponuje platnou vstupenkou, permanentkou, alebo potvrdením slúžiaceho za účelom vstupu,
			 prípadne u štátnych príslušníkoch Maďarska – a ak podľa príslušnej informácie je návšteva daného
			 podujatia je umožnená iba pre držiteľov – a disponuje aj klubovou-, prípadne inou futbalovou kartou;
2.3. nie je pod účinnosťou zákazu návštevy športových podujatí, nie je vykázaný z dôvodu priestupkového
			 konania, alebo podľa rozhodnutia zahraničnej športovej organizácie, orgánu, súdu s podobným
			 obsahom podľa ustanovenia ods. (1) § 76/A zákona číslo I. z roku 2004 o športe;
2.4. v prípade predaja na meno sa osobné údaje uvedené na vstupenke, permanentke, klubovej karte,
			 alebo vystavenom potvrdení zhodujú počas kontroly s údajmi uvedenými na legitimácii vhodnej 		
			 k identifikácii osoby;
2.5. evidentne nie je pod vplyvom alkoholu, drog,, alebo iných psychotronických látok;
2.6. a súhlasí s prekontrolovaním jeho odevov a batožín;
2.7. nemôže mať pri sebe
		 • jedlá, nápoje, drogy, také predmety, s ktorými sa narába ťažko, disponujúce rozmerom, ktoré sa
			 nezmestia pod sedadlom, alebo taký predmet, ktorý ohrozuje realizáciu športového podujatia,
			 bezpečnosť zdravia-prípadne majetku iných, môže narušiť zábavu hráčov, alebo oficiálnych osôb,
			 možno použiť v násilnej udalosti, alebo ktorého držbu zakázal právny predpis, prípadne
			 usporiadateľ športového podujatia;
		 • nápis, vlajku, ktoré podnecuje nenávisť voči iným, disponuje politickým obsahom, alebo pobúri iných,
			 ani právnym predpisom zakázaný symbol autokratického režimu, ďalej nenosí takúto odev;
		 • predmet s účelom promócie alebo obchodu, okrem prípadu, ak v tejto súvislosti disponuje povolením
			usporiadateľa;
		 • videokameru, alebo profesionálny fotoaparát, okrem prípadu, ak v tejto súvislosti disponuje
			 povolením usporiadateľa;
		 • zástavu, molino, ktoré je symbolom príslušnosti ku klubu, ďalej nenosí
			 odevy vyjadrujúce jednoznačne takúto príslušnosť;
		 • zviera, okrem prípadu postihnutého návštevníka;
2.8. berie na vedomie, že počas trvania športového podujatia možno o ňom vyhotoviť audio- a zvukovú
			 nahrávku (snímky môžu použiť usporiadateľ, zmluvní partneri, ako aj akreditovaní fotografi
			 na vlastné účely, a môžu ich zverejniť);
2.9. neprejavuje správanie zakázané v bode č. 4., alebo správanie podľa bodov 5. alebo 6.
3. Počas vstupu vykonajú usporiadatelia kontrolu odevov a batožín, polícia môže vykonávať vyššie uvedené.
Pri vstupe môže kontrolovať identitu vlastníka vstupenky alebo permanentky, a môže porovnať osobné údaje
uvedené v legitimácii vhodnej na potvrdenie identity - na základe výzvy polície porovná - s osobnými údajmi
priradenými k vstupenke, permanentke, prípadne klubovej karte. V prípade, že pri vstupe osobné údaje vlastníka
vstupenky alebo permanentky sa nezhodujú s osobnými údajmi uvedenými na klubovej karte, vstupenke, alebo
permanentke, vstup bude znemožnený.
4. V prípade účastníka:
4.1. sú oprávnení na prekontrolovanie šiat a batožín, na identifikáciu osoby, zadržanie osoby, a vylúčenie
			 z podujatia policajti a organizátori vykonávajúc zabezpečenie;
4.2. okrem svojich osobných predmetov a dodržiavaním uvedených v týchto pravidlách

– môže vniesť iba oficiálna štátne vlajky oficiálne klubové zástavy, a symboly mužstiev, ktoré sa stretnú na podujatí, na národných vlajkách možno zobraziť iba oficiálne názvy miest štátu, všetky ostatné transparenty
možno vniesť iba na základe povolenia usporiadateľa, ďalej aj choreografia sa môže uskutočniť iba na základe
usporiadateľa;
4.3. môže výhradne
		 • vstúpiť na územie športového podujatia iba cez vchod uvedený na vstupenke, permanentke, pozvánke;
		 • sa dostať k svojmu sektoru alebo miestu výkonu práce iba po vyznačenej trase;
		 • obsadiť svoje miesto uvedené na svojej vstupenke/permanentke/pozvánke, a môže používať
			 prvky objektu uvedené na nich;
4.4. sa môže zdržiavať iba v sektore alebo na mieste uvedenom na jeho vstupenke, permanentke,
			 alebo inom potvrdení oprávňujúcemu k vstupu;
4.5. je povinný dodržiavať ustanovenia pravidiel, predpisy určené usporiadateľom, ako aj príkazy
			 usporiadateľa, polície, požiadavky stewardov;
4.6. miesto športového podujatia môže opustiť – ak o tom nerozhodne usporiadateľ, organizátor,
			 alebo polícia inak– iba cez bod vstupu;
4.7. vstupenku, permanentku, klubovú kartu, alebo iné potvrdenie oprávňujúce k vstupu, zakúpené
			 na jeho meno nemôže previesť na inú osobu;
4.8. k opustil športové podujatie - a vstupenka, permanentka, alebo iné potvrdenie oprávňujúce
			 k vstupu slúži na jednorázový vstup - už sa tam nemôže vrátiť;
4.9. je povinný opustiť podujatie na základe výzvy usporiadateľa, zástupcu usporiadateľa, a organizátora.
5. Účastník na športovom podujatí:
5.1. nemôže vykonávať takú činnosť, ktorá narúša poriadok športového podujatia, eliminuje,
			 prípadne ohrozuje osobnú- a majetkovú bezpečnosť účastníkov na športovom podujatí;
5.2. nemôže vhadzovať predmety na ihrisko, na plochu nedostupnú pre divákov, ako ani na osoby
			 – bez predchádzajúceho povolenia usporiadateľa;
5.3. nemôže vstúpiť na ihrisko a na plochu nedostupnú pre divákov bez povolenia,
			 a ani sa nemôže pokúsiť o tieto;
5.4. nemôže používať pyrotechnické prípravky, nemôže spôsobiť oheň;
5.5. nemôže používať laserové- alebo podobné signalizačné svetlá;
5.6. nemôže narušiť národné, oficiálne hymny, prípadne hymny, ktoré sú spojené so súťažou;
5.7. sa nesmie zastaviť na únikových cestách (napr. schodoch štadiónu), nemôže zatarasiť únikové cesty,
			 koridory, vchody, núdzové východy, tieto je povinný ponechať voľne, ďalej nemôže zabraňovať pohybu
			 vozidiel a chodcov;
5.8. nemôže sa správať rasisticky, xenofóbne poburújúc tým iných, ktoré možno hodnotiť ako ideologické,
			 náboženské prejavy, nemôže zverejniť nápis alebo znak s takýmto obsahom;
5.9. transparenty a zástavy môže umiestniť na oplotenie, zábradlie, stĺpy iba s povolením usporiadateľa
			 a organizátora;
5.10. nemôže narúšať výhľad ostatných;
5.11. nemôže vyliezať na oplotenia a ostatné časti objektu;
5.12. nemôže sa postaviť na sedadlá;
5.13. nesmie zakryť svoju tvár;
5.14. nesmie rozhadzovať smeti, a je povinný dodržiavať nariadenia súvisiace s fajčením;
5.15. môže vykonávať akúkoľvek činnosť za komerčným účelom iba a výhradne na základe
			 predchádzajúceho písomného povolenia usporiadateľa;
5.16. o športovom podujatí, prípadne jeho výsledku a jednotlivých udalostiach môže vydávať informácie
			 iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu športového zväzu, alebo na základe zmluvy,
			 vrátane predovšetkým informácie postúpené pre organizátorov stávkových hier, a charakteru stávok
			 spôsobom on-line, ďalej poskytovateľov dát stávkových kancelárií, ako aj pre ich subdodávateľov,
			 vrátane snímok podujatia disponujúcich majetkovými právami. V prípade, že účastník nedokáže
			 predložiť na mieste písomné povolenie usporiadateľa - po výzve - môže byť vykázaný.

6. Usporiadateľ je povinný vyzvať účastníka športového podujatia, ktorý ohrozuje usporiadanie športového
podujatia, osobnú- a majetkovú bezpečnosť iných, alebo sa správa rasistickým, xenofóbnym spôsobom, čo v
iných vyvoláva strach, alebo iných uráža, správa sa spôsobom, ktorý nie je v súlade so športovým fandením,
aby prestal vykonávať takéto činnosti.
7. V prípade, že účastník alebo osoba, ktorá sa prihlási na vstup nespĺňa podmienky počas trvania športového
podujatia podmienky uvedené v bode č. 2., alebo neprestane sa správať podľa bodov 4-6. ani napriek výzva usporiadateľa, treba odoprieť možnosť vstupu, alebo ho treba vykázať zo športového podujatia. Usporiadateľ vyzve
osobu, ktorá má byť vykázaná na predloženie osobných dokladov. V prípade, že osoba, ktorá má byť vylúčená
tak neučiní ani napriek výzve, usporiadateľ to bezodkladne nahlási na polícii - ak právne predpisy nepredpisujú
iné - v záujme legitimovania sa. Usporiadateľ môže zadržať osobu, ktorá má byť vykázaná do príchodu polície,
ale maximálne do troch hodín od upovedomenia za podmienky, že zadržiavanie sa uskutoční v dohľade kamery
fungujúcej na mieste činu.
8. Osoba, ktorá bola vylúčená zo športového podujatia, alebo ktorého vylúčenie sa neuskutočnilo z dôvodu, že
v dôsledku zákroku usporiadateľa (organizátora) na mieste športového podujatia bol očakávaný taký čin z radov
divákov, ktorý by ohrozoval bezpečnosť športového podujatia neúmerným spôsobom, bude vylúčená zo strany
organizátora z účasti na športovom podujatí. Možno vykázať aj osobu, ktorá porušila pravidlá iným spôsobom.
9. Osoba, ktorá vystupuje voči konaniu člena polície, alebo organizátora konajúceho v záujme udržiavania poriadku s násilím, alebo s ohrozovaním odpor, vstúpi na územie, ktoré je neprístupné pre divákov, alebo určitej
skupine divákov, alebo sa o to pokúsi, alebo na takéto územie vhodí predmet, ktorý ohrozuje priebehu športovej
udalosti, alebo telesné zdravie divákov, spácha trestný čin.
10. Za škodu spôsobenú porušením bezpečnostných predpisov zodpovedá divák, v prípade viacerých osôb, ktorí
spôsobili škodu zodpovedajú spoločne zapojení diváci. Zodpovednosť za náhradu škody sa netýka priestupkovej
alebo trestnoprávnej zodpovednosti diváka. Osoba spôsobujúca škodu je povinná nahradiť športovej organizácii
všetky náklady vyplývajúce zo spôsobenej škody.
11. Usporiadateľ sa postará o zdokumentované prevzatie, bezpečnú úschovu, a vrátenie oprávnenému pri odchode predmetov, ktoré nespadajú pod obmedzenie rozmerov, ktoré nie sú v protiklade so športovým fandením,
možno ich prechovávať v súlade s legislatívou, ktoré inak nemožno vniesť na športové podujatie podľa pravidiel.
Jedlá a nápoje nepreberáme ani do úschovy.
12. Usporiadateľ - v prípade použitia organizátora organizátor - a zástupca hosťujúcej športovej organizácie
počas trvania športových podujatí zorganizovaných v systéme súťaže, ktoré nespadá pod právomoc nariadenia
vlády o športových podujatiach, ako aj športového podujatia disponujúceho normálnym a zvýšeným bezpečnostným rizikom - na mieste jeho konania, na verejnom priestranstve obsadenom fanúšikov čakajúcich na vstup, ako
aj v parkoviskách vymedzených pre divákov - je oprávnený, a počas trvania všetkých športových podujatí disponujúcich mimoriadnym bezpečnostným rizikom je povinný v záujme osobnej a majetkovej bezpečnosti účastníkov
pozorovať účastníkov snímacími zariadeniami inštalovanými na políciou určených počtoch a miestach - v prípade
použitia organizátora - pomocou kamerou na inštalovaných na svoje telo, ktoré umožňujú individuálnu identifikáciu účastníkov vo vhodnej kvalite.
13. Usporiadateľ uzatvoril pre svojich účastníkov poistenie zodpovednosti na škode. V prípade takýchto podujatí sa uvádza existencia poistenia zodpovednosti na škode aj na vstupenkách, a permanentkách. Na poistenie
zodpovednosti na škode je oprávnená iba osoba, ktorá sa nezdržiava na podujatí protiprávne. Vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov - podľa ktorých po vstupe, ako aj v prípade odopretia vstupu treba vymazať osobné
údaje bezprostredne - právo na poistenie môžeme zabezpečiť s výnimkou uvedených v právnom predpise iba pre
tie osoby, ktorí po uplynutí platnosti vstupenky, permanentky, alebo iného potvrdenia oprávňujúceho k vstupu
(ukončení zápasu) do troch pracovných dní do 12. hodiny predložia svoju požiadavku spolu so zaslaním poradového čísla vstupenky, permanentky, alebo iného potvrdenia oprávňujúceho k vstupu. Vzhľadom k tomu Vám
navrhujeme, aby ste oznámili usporiadateľom svoje poranenie / nároky na škody ešte počas zápasu.

14. V záujme bezpečného odchodu divákov môže polícia zadržať divákov do odchodu skupiny fanúšikov s opačným záujmom zo športového objektu, alebo obvodu policajného zabezpečenia, prípadne z trasy odchodu. V prípade, že na športovom podujatí nie je prítomná polícia, usporiadateľ sa môže rozhodnúť aj samostatne o
zadržiavaní.
15. V prípade, že sa športové podujatie neuskutoční, alebo bude usporiadané vylúčením prípadne obmedzením
počtu divákov, cena vstupenky bude vrátená do troch pracovných dní. V prípade, že športové podujatie bude
prerušené, vstupenka - a ak také boli predávané - aj permanentka je platná na opakovane zorganizovaný zápas.
Vrátenie zabezpečuje poverená osoba Maďarského futbalového zväzu - cez elektronickú plochu kupujúcemu,
- v prípade nákupu cez inú predajnú plochu vráti peniaze na základe vstupenky namieste nákupu pre osobu,
ktorá odovzdá vstupenku.
16. Počas trvania športového podujatia kontrolujú organizátori a spolupracujúci
priebežne dodržiavanie ustanovení v týchto pravidlách.
17. Definície v súvislosti s týmito pravidlami:
17.1. Organizátor: V prípade zápasov národného výberu, finále Maďarského pohára, ako aj v prípadoch
			 športových podujatí vo vlastnej organizácii je Maďarský futbalový zväz. Tieto pravidlá sa vzťahujú
			 vyslovene na tieto zápasy, na zápasy klubov zo zásady nie.
17.2. Účastník: fyzická osoba, ktorá sa zdržiava na mieste športového podujatia počas jeho trvania,
			 ako aj pred alebo po počas poldruha hodiny. Divák (fanúšik) sa považuje za účastníka.
17.3 Usporiadateľ: Osoba disponujúca minimálne vzdelaním strážcu osobnej- a majetkovej bezpečnosti,
			 ktorého možno identifikovať vo svojom vonkajšom vzhľade ako zamestnanca v súvislosti so
			 zabezpečením podujatia súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje športové podujatie.
17.4. Spolupracujúci (steward): Organizátor v záujme splnenia úloh súvisiacich so zorganizovaním
			 športového podujatia môže poveriť spolupracujúce osoby v právnom postavení dobrovoľníka,
			 pracovnom pomere, alebo inom právnom postavení smerujúcom k výkonu práce. Úlohou
			 spolupracujúcej osoby je - ako zástupca organizátora - poskytnutie pomoci predovšetkým v udržiavaní
			 kontaktu na mieste športového podujatia s divákmi, ostatnými účastníkmi športového podujatia,
			 v ich informovaní, umožnení vstupu na miesto športového podujatia, v podpore bezpečnej realizácie
			 športového podujatia, ako aj v poskytovaní služieb zabezpečených na mieste športového podujatia.
			 Podľa zákona možno zamestnať ako spolupracujúcu osobu len osobu staršiu ako 18 rokov,
			 ktorá je bezúhonná.
17.5. Športové podujatie: súťaž, zápas zorganizovaný športovou organizáciou, alebo športovým zväzom
			 v rámci športového systému, alebo mimo neho za účelom výkonu športovej činnosti.
			 Športová udalosť sa považuje za športové podujatie. Za účelom týchto pravidiel sa považuje
			 za športové podujatie iba zápas, podujatie zorganizované Maďarským futbalovým zväzom.
17.6. Doba športovej udalosti: trvá od dostavenia účastníkov na miesto športovej udalosti do doby
			 opustenia miesta športovej udalosti.
17.7. Miesto športového podujatia: to verejné priestranstvo, alebo určená časť verejného priestranstva,
			 na ktorom sa uskutoční športová udalosť, a kde sa divák môže zdržiavať.
17.8. Športový objekt: stavba a územie, ktoré slúži na zorganizovanie športového podujatia.
17.9. Vylúčenie: Organizátor je povinný zo zákona v prípade použitia systému pre kontrolu vstupu na
			 športovom podujatí organizovanom ním, alebo za účasti inej športovej organizácie odoprieť predaj
			 vstupenky osobe, ktorej bola zakázaná účasť na športovom podujatí, ďalej musí zabrániť tomu, aby
			 sa mohol zúčastniť na športovom podujatí (vylúčenie). Športový zväz a usporiadateľ môže použiť vy
			 kázanie zo športového podujatia voči takej osobe, ktorá bola vykázaná zo športového podujatia,
			 alebo sa tak nestalo preto, lebo v dôsledku zákroku zo strany usporiadateľa (organizátora) na
			 mieste športového podujatia sa dalo očakávať taký čin zo strany divákov, ktorý by neúmerne
			 ohrozoval bezpečnosť športového podujatia.

Tieto informácie sa zakladajú na zákonných ustanoveniach, ale nie je ich úlohou, aby poskytli o týchto ustanoveniach komplexné informácie. Ostatné pravidlá súvisiace so športovým podujatím a pravidlá týkajúce sa účastníkov sú uvedené v zákone o športe, v stanovách dostupných na stránke mlsz.hu, na stránke meccsjegy.mlsz.
hu, ako aj stránke adatvedelem.mlsz.hu o správe údajov. Platnosť: okamžite od ich zverejnenia na elektronickej
ploche, alebo po ich umiestnení pri objekte.
Fanúšik slovenského národného mužstva /v ďalšom iba ako: účastník, fanúšik/ môže
vstúpiť na územie športového podujatia, ak:
•
•
•
•
•

•
•

sa dostaví do určenej zóny vytvorenej pre fanúšikov vyznačenej na mape (Budapešť IX. obvod ulica Fék), a tam
sa prihlási na vstup s platnou vstupenkou,
na kontrolnom bode vytvorenom na zóne pre fanúšikov sa podrobí kontrole vstupenky, spolupracuje
s usporiadateľmi, spolupracujúcimi, ako aj pracovníkom polície,
zaväzuje sa k tomu, že na základe výzvy člena policajného zboru, usporiadateľa, organizátora sa legitimuje,
evidentne nie je pod vplyvom alkoholu, drog,, alebo iných psychotronických látok;
neprechováva u seba alkoholické nápoje, drogy, ďalej taký predmet, ktorý ohrozuje usporiadanie športového
podujatia, alebo osobnú- a majetkovú bezpečnosť iných, ktorého prechovávanie bolo zakázané právnym
predpisom, a jeho prechovávanie vo vnútri zóny bolo zakázané usporiadateľom, /napr.: predmet vhodné na
bodnutie, rezanie, strelná zbraň, alebo jej replika, nápoje a jedlá vo fľašiach alebo plechovkách, sprej,
dáždnik, kovové mince,zapaľovač, opasok s veľkorozmernou kovovou časťou, a každý taký predmet, ktorého
zahodenie alebo použitie môže spôsobiť poranenie/ Do zónu vyhradenej pre fanúšikov je zakázané priniesť
ruksaky, alebo príručné tašky,
neprechováva u seba nápis, vlajku, tetovanie, ktoré je xenofóbne voči iným, alebo symbol
zakázaný právnym predpisom,
berie na vedomie, že počas predbežnej kontroly, a zdržiavania sa na mieste podujatia, ako aj počas
organizovanej cesty sa môže o ňom vyhotoviť zvuková alebo video-nahrávka,

Predmety, ktoré sa nesmú donášať do zóny určenej pre fanúšikov nechajte prosím na autobusoch, alebo v autách
zaparkovaných na parkovisku pred zónou pre fanúšikov. Na mieste uvedenom na mape je zabezpečené parkovanie vozidiel fanúšikov hosťovského mužstva.
Bude vyvedený, prípadne nemôže vstúpiť do hosťovského sektora štadiónu osoba, ktorá:
•
•

vstúpila cez kontrolný bod zóny pre fanúšikov, ale následne neplní požiadavky usporiadateľov, organizátorov,
a polície, nespolupracuje v sprevádzaní zo strany polície,
ktorá následne po predbežnej kontrole, alebo počas zdržiavania sa na štadióne prejavuje agresívne, násilné
správanie, prípadne nespolupracuje s usporiadateľmi, a s políciou.

Na území pred kontrolnými bodmi a schádzanie sa, pred koridormi určenými na vstup je zakázané sa zastaviť,
alebo ich zatarasiť (výnimka: kontrola vstupeniek)!
•
•
•

Do sektoru Groupama Aréna určeného pre hostí môžu vstúpiť hosťovskí fanúšikovia iba s policajným
sprievodom. Fanúšikovi, ktorý sa rozhodne za neorganizovanú a vyhlásenú kontrolu vstupenky, nemôže sa
priblížiť ku vchodu hosťovského sektoru, nebude mu umožnený vstup na miesto konania športového podujatia.
V bufete vytvorenom na území hosťovského sektoru možno platiť iba bankovou kartou, použitie hotovosti nie
je možné. Fanúšik, ktorý poruší pravidlá športového podujatia, alebo podmienky jeho prílohy, ďalej nie je
ochotný spolupracovať s osobami vykonávajúcimi sprevádzanie, nemôže sa účastniť na podujatí ako divák.
Do sektoru vytvorenom pre hosťujúcich fanúšikov môžu vstúpiť iba tí fanúšikovia, ktorí fandia slovenskému
národnému mužstvu. V prípade, že do sektoru „E“ vstúpi taká osoba, ktorá nespĺňa tieto podmienky, bude
usporiadateľom vyvedená, pričom divák je povinný počas toho poskytnúť súčinnosť.
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