ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

WARUNKI ZAKUPU BILETU:
1.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych Karta Kibica lub Profil
Kibica nie są wymagane do zakupu biletów na mecz.

2. Kibic posiadający Kartę Kibica jest uprawniony do zakupu biletu jednorazowego z rabatem w
wysokości 10,00 złotych.
3.



4.

Koszt wyrobienia Karty Kibica:
20,00 złotych – osoby do lat 18;
30,00 złotych – osoby dorosłe.
Wniosek o wydanie Karty Kibica można złożyć:


w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00 – Sklep Kibica –. Ściegiennego 8,

 w dniu meczu – Punkt Obsługi Kibica - Kasy od Alei Legionów.
5.

W przypadku zakupu biletu bez Karty Kibica, nabywca musi jedynie podać imię, nazwisko i
numer PESEL.

6.

Bilety można nabywać w:
a) Sklep Kibica ul. Ściegiennego 8;
b) w punktach sprzedaży Kolporter S.A. – wykaz saloników znajduje się na stronie
https://korona-kielce.kupbilety.pl
c) za pośrednictwem serwisu sprzedaży internetowej https://korona-kielce.kupbilety.pl
d) w dniu meczu w kasach przed stadionem

7.

Bilety zakupione przez Internet są 2 zł tańsze w stosunku do ceny biletów sprzedawanych w
punktach sprzedaży Kolporter S.A.

8.

Bilety zakupione w kasach przed stadionem w dniu meczu są droższe o 5 zł w stosunku do
biletów sprzedawanych w punktach sprzedaży Kolporter S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW:
1.

BILET DZIECIĘCY może być zakupiony tylko dla dzieci, które nie ukończyły 13 lat.

2.

BILETY ULGOWE mogą zakupić osoby w wieku 14 – 25 lat – uczniowie i studenci. Warunkiem
sprzedaży biletu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.
Należy podkreślić, że w przypadku studentów oprócz posiadania ważnej legitymacji
studenckiej osoba musi znajdować się w przedziale wiekowym 18-25 lat. Każda osoba
wchodząca na stadion musi posiadać dokument potwierdzający prawo do zakupu biletu
ulgowego. Ważne – bilety ulgowe można zakupić za pośrednictwem serwisu sprzedaży
internetowej.

3.

BILETY SENIOR mogą zakupić osoby, które ukończyły 65 lat oraz osoby niepełnosprawne
posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (osoba
niepełnosprawna musi okazać podczas zakupu biletu orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności).

