KLUBOWA KARTA KIBICA
Wszystkie Karty Kibica klubu Korona S.A. Kielce stanowią znaczne ułatwienie dla kibiców
chcących wejść na mecz Korona Kielce na Suzuki Arenie, zgodnie z obowiązującym
prawem nie są już wymagane do tego aby zakupić bilet na mecz, jednak powodują, że
kibic może liczyć na przywileje.
Karta Kibica jest również elektronicznym biletem upoważniającym do wejścia
na stadion.
KARTA KIBICA KORONY KIELCE JEST KARTĄ WIELFUNKCYJNĄ:
1. Na karcie nadrukowane są dane osobowe jej posiadacza: imię, nazwisko, numer

PESEL
2. Karta Kibica jest przede wszystkim nośnikiem biletów/karnetów, umożliwiającym
wejście na stadion – otwarcie kołowrotów na Suzuki Arenie w Kielcach.
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU I WYDANIA KARTY KIBICA
1. Kartę wydaje się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku.
2. We wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do podania następujących swoich
danych:

 imię i nazwisko,

 numer PESEL,

 datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru
PESEL – cudzoziemcy),
 adres poczty elektronicznej – dane dobrowolne (należy podać aby móc korzystać z
opcji zakupu biletu za pośrednictwem serwisu internetowego);
3. Wniosek o wydanie Karty Kibica należy złożyć osobiście w Sklepie Kibica ul
Ściegiennego 8 natomiast w dniu meczu – kasa klubu Aleja Legionów
4. Wniosek o wydanie Karty, która będzie używana przez osobę poniżej 13 roku życia
składa przedstawiciel ustawowy (opiekun) tej osoby jedynie w POK.
5. Wydanie Karty Kibicowi uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji danych osobowych
podanych we wniosku oraz posiadania pełnego zweryfikowanego w POK profilu.
6. Czas oczekiwania na Kartę Kibica wynosi do 3 dni roboczych (w dniu meczu karta
wydawana jest niezwłocznie po złożeniu wniosku).
7. Kartę Kibica należy odebrać w Sklepie Kibica ul. Ściegiennego 8.
8. Z upływem 24 miesięcy od ostatniego zakupu biletu na mecz KORONA S.A. karta
kibica traci ważność.
OPŁATA ZA WYDANIE KARTY KIBICA (WYDANIE DUPLIKATU) WYNOSI:
a) 20,00 zł
b) 30,00 zł

– dla osób w wieku do lat 18.
– dla pozostałych osób.

