I N F O R M A C J A KLUBU GOŚCIA (IKG)
Informacja Klubu Gościa
I . INFORMACJE OGÓLNE
KLUB ……………….…………………………………………………………….informuje, że na meczu
Gospodarze (nazwa drużyny)
Gości (nazwa drużyny)
rozegranego na stadionie w ……………………………………………………………………..
Data: …………………………………
Godz. ……………….
Zorganizowana grupa kibiców gości będzie liczyć
………………………. osób
II. OSOBY KONTAKTOWE .

1. Osobą wyznaczoną do reprezentowania Klubu we wszystkich sprawach dotyczących
Bezpieczeństwa oraz reprezentującą Klub będzie :
Imię i nazwisko

Funkcja w Klubie

Telefon

Przedstawiciel kibiców

Podkarpacki ZPN informuje, że osoba wyznaczona do reprezentowania Klubu ma prawo kontaktować się z Delegatem
Meczowym, w szczególności w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, sposobu przyjmowania kibiców oraz opuszczenia
przez nich stadionu po zawodach .

III. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
Spodziewana liczba
kibiców gości

Spodziewany czas
przyjazdu

Środki transportu

Własne samochody

Kolej : …………….
ile : …………..
Autokar / Bus : …………..
Ostatnie doświadczenia w przypadku organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców (a związane z zachowaniem
kibiców podczas meczów wyjazdowych)
poprawnie / nie poprawnie

Klub ( pieczątka)

Imię i nazwisko ( funkcja w klubie )

IV. ZASADY DOSTARCZANIA (IKG)
W przypadku organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców niniejsza INFORMACJA KLUBU GOŚCIA ( IKG )
musi zostać dostarczona do Podkarpackiego ZPN e-mail : podkarpacki@zpn.pl do 72 godz. przed meczem (liczy się
godzina rozpoczęcia meczu).
Klub, którego zorganizowana grupa kibiców zamierza uczestniczyć w meczu wyjazdowym jest zobowiązany w terminie
nie krótszym niż 72 godz. przed meczem wysłać zapotrzebowanie do organizatora zawodów na zakup biletów
wypełniając IKG, a na 48 godzin przed meczem przesłać do organizatora zawodów listę kibiców (imię, nazwisko, pesel)
autoryzowaną przez klub oraz do Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podkarpackiego ZPN e-mail:
podkarpacki@zpn.pl.
Brak spełnienia tych wymogów lub wysłanie w terminie krótszym niż 72 godz. stanowi, że gospodarz zawodów nie ma
obowiązku przyjmowania grupy kibiców gości (§ 28, ust. 7 Regulaminu rozgrywek sezon 2021/2022 ).
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