
Drużynowe Mistrzostwa Świata – Tarnowo Podgórne 2021 
pakiet informacji organizacyjnych 

 
 

1. Adres areny Drużynowych Mistrzostw Świata – Tarnowo Podgórne 2021 
 

Hala sportowa Zespołu Szkół Technicznych - ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne 
 

Google Maps link: https://goo.gl/maps/XP293zWigzMfwfZb6 
 

 
 

2. Akredytacja ekip odbywać się w dwóch etapach: 
• I etap – akredytacja online (wypełnienie i przesłanie arkusza zgłoszeniowego) 
• II etap – akredytacja na miejscu 

 
3. Akredytacja na miejscu rozgrywania Mistrzostw będzie się odbywać w terminach: 

a. piątek – 22.10.2021 w godzinach 18:00 – 20:00 
b. sobota – 23.10.2021 w godzinach 10:00 – 18:00 
c. niedziela – 24.10.2021 w godzinach 10:00 – 18:00 

na terenie areny Mistrzostw. 
 

4. W akredytacji na miejscu biorą udział CAŁE drużyny, podczas niej nastąpi: 
a. Weryfikacja paszportów szczepień przeciw COVID lub negatywnych testów 

COVID; 
b. Wykonanie zdjęć indywidualnych każdego uczestnika; 
c. Rozdawane będą identyfikatory oraz numery startowe. 



 
5. Uczestnicy, którzy nie będą posiadali szczepień będą musieli wykonywać testy na 

własny koszt. Punkt poboru wymazów znajduje się w Tarnowskich Termach – ul. 
Nowa 54, Tarnowo Podgórne (200 metrów od areny mistrzostw).  

 
6. Na uroczystym otwarciu przebywać będą wyłącznie uczestnicy Mistrzostw oraz 

zaproszeni goście. 
 
7. Na halę z kręgielnią wstęp mają tylko uczestnicy z identyfikatorami oraz kibice, którzy 

kupili bilety. 
 
8. Bilety w cenie 20 zł na dzień, będą do nabycia w recepcji Hali Sportowej Zespołu Szkół 

Technicznych.  
 

9. Zakup biletów wyłącznie bezgotówkowo – karty płatnicze VISA, Mastercard, BLIK 
 

10. Na każdy dzień bilet w postaci kolorowej opaski na rękę. 
Bilety można kupić wcześniej w kasie biletowej, jednakże 1 osoba może kupić 
maksymalnie 5 biletów. 
 

11. Z uwagi na ograniczenia związane z COVID oraz ze względów organizacyjnych - 
dzienny limit biletów jest określony na 150 sztuk. Kibicować mogą tylko osoby 
zaszczepione. Osoby nie zaszczepione nie zostaną wpuszczone na arenę mistrzostw 
nawet jeśli będą posiadać bilet. Podczas wejścia na halę następować będzie 
weryfikacja paszportów szczepień. 
 

12. Kibice zagraniczni muszą stosować się do przepisów obowiązujących dla osób 
przyjezdnych do Polski, wg https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-
koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-
the-Republic.html 
 

13. W pomieszczeniach zamkniętych, w tym na hali z kręgielnią obowiązuje noszenie 
maseczki. 
 

14. Z noszenia maseczek zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki grający na torach oraz 
obsługa zawodów. 
 

15. Przy arenie znajduje się darmowy parking. 
 


