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Regulamin dotyczący zasad korzystania z miejsc biznesowych na Stadionie Polsat Plus 

Arena Gdańsk w Strefie Prestige 

 

Strefa Prestige to nazwa stosowana dla potrzeb organizacyjnych i reklamowych, rozumiana jako ogół aktualnych 

użytkowników miejsc biznesowych w ramach Polsat Plus Arena Club na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w 

ramach zawartych umów.  

Strefa Prestige zlokalizowana jest na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk i obejmuje miejsca biznesowe w 

sektorach A, B, C, D, E i F, znajdujących się na trybunie czerwonej, restaurację oraz recepcję przed wejściem do 

Strefy. 

 

ZASADY OGÓLNE 

I. Podstawowymi dokumentami określającymi sposób korzystania ze Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk 

są Regulamin Stadionu oraz Regulamin Imprezy Masowej w zakresie imprez masowych organizowanych 

na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. 

II. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Strefie Prestige. Strefa Prestige jest  

strefą monitorowaną za pomocą systemu kamer monitoringu wizyjnego spełniającego wymogi 

obowiązujących przepisów. Wejście na teren Strefy Prestige odbywa się tylko za okazaniem akredytacji 

meczowej lub specjalnie wydanego jednorazowego biletu. Zabrania się wstępu do Strefy Prestige 

osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości oraz będących pod widocznym wpływem alkoholu. 

Dopuszcza się nieodpłatne wejście dzieci do lat 6 wraz z opiekunem, pod warunkiem okazania przez 

opiekuna ważnego jednorazowego biletu wstępu na daną imprezę lub imprezą masową. Dzieci do lat 6 

nie zajmują krzesełka na trybunie Stadionu. 

III. Służby porządkowe i informacyjne oraz pracownicy ochrony stadionu podczas imprez masowych i w 

pozostałych dniach mają prawo do usunięcia ze Strefy Prestige osób zachowujących się agresywnie lub 

wulgarnie, niewykonujących poleceń służb porządkowych, w inny rażący sposób łamiących zasady 

ogólnie przyjętego kodeksu dobrych manier lub łamiących Regulamin Stadionu i Imprezy Masowej, a 

także osób nieuprawnionych do przebywania na terenie Strefy Prestige. 

IV. Obsługę gastronomiczną dla Strefy Prestige na zasadach wyłączności prowadzi Amber Side sp z o.o., 

zarówno w zakresie obsługi imprezy masowej, jak również w ramach indywidualnych zamówień w dni 

poza imprezami. 

V. Użytkownicy miejsc biznesowych w ramach Strefy Prestige posiadają prawo pierwszeństwa nabycia tych 

samych  pakietów na kolejny sezon. 

VI. Użytkownicy miejsc biznesowych w ramach Strefy Prestige wskazują osobę do kontaktów w celu 

realizacji wszystkich postanowień stosownej umowy poprzez podanie danych teleadresowych tejże 

osoby. 

VII. Więcej informacji dotyczących funkcjonowania Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk znajduje się w 

oficjalnym serwisie internetowym https://polsatplusarenagdansk.pl/. 
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IMPREZY ORGANIZOWNE PRZEZ LECHIĘ GDAŃSK S.A. 

I. Wstęp do Strefy Prestige na imprezę organizowaną przez Lechię Gdańsk S.A. odbywa się za okazaniem 

ważnej akredytacji lub biletu jednorazowego na to wydarzenie. 

II. Strefa Prestige udostępniana jest na dwie godziny przed rozpoczęciem każdej imprezy organizowanej 

przez Lechię Gdańsk S.A. i funkcjonuje przez dwie godziny po zakończeniu imprezy. 

III. Catering w Strefie Prestige jest dostępny na dwie godziny przed rozpoczęciem każdej imprezy 

organizowanej przez Lechię Gdańsk S.A. i godzinę po zakończeniu imprezy. 

IV. Nabycie jednorazowej wejściówki Strefy Prestige odbywa się zgodnie z wymogami ustawowymi po 

podaniu imienia, nazwiska, numeru PESEL osoby, dla której wejściówka ma być wydana. Odbiór 

jednorazowych biletów odbywać się będzie w sposób ustalony przez obydwie strony. 

V. Dystrybucja biletów do Strefy Prestige odbywa się online na bilety.lechia.pl, mailowo: vip@lechia.pl oraz 

w kasach stadionu i stacjonarnych punktach sprzedaży. 

VI. Reklamacje dotyczące działania biletów jednorazowych można składać na adres mailowy 

bilety@lechia.pl lub vip@lechia.pl. 

VII. Zasady nabycia oraz zwrotu biletów szczegółowo określa Regulamin sprzedaży biletów na mecze Lechii 

Gdańsk w sezonie 2022/23. 

VIII. Wjazd na parking w dniu imprezy masowej na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk odbywa się na 

podstawie identyfikacji tegoż miejsca parkingowego, które znajduje się na karcie parkingowej lub na 

bilecie jednorazowym wydanym na daną imprezę. 

IX. Użytkownicy miejsc biznesowych w ramach Strefy Prestige Gold korzystają ze stołów w restauracji, 

oznaczonych zgodnie z przekazanymi wytycznymi i materiałami reklamowymi. 

X. Użytkownicy miejsc biznesowych w ramach Strefy Prestige Silver korzystają ze stolików koktajlowych 

usytuowanych w wydzielonej części Sali. 

XI. Użytkownicy miejsc biznesowych w ramach Strefy Prestige Silver mogą przebywać wyłącznie w strefie 

wydzielonej ścianką, z lewej strony sali restauracyjnej. 

XII. Zabrania się wchodzenia na teren imprezy masowej (trybuny oraz taras Strefy Prestige) z napojami oraz 

jedzeniem. 

 

INNE IMPREZY MASOWE 

I. Podczas imprez organizowanych przez podmiot inny niż Lechia Gdańsk S.A. obowiązuje regulamin 

ustanawiany przez danego organizatora. 

II. Lechia Gdańsk S.A. zobowiązuje się, w przypadku organizacji imprezy przez inny podmiot, do negocjacji 

z tymże podmiotem w kwestii zachowania prawa pierwokupu biletów na daną imprezę przez stałych  

użytkowników miejsc biznesowych. Czas na podjęcie decyzji przez użytkowników miejsc biznesowych 

będzie każdorazowo ustalany w zależności od danej imprezy. W przypadku nieskorzystania z tego prawa 
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Lechia Gdańsk S.A. lub inny podmiot organizujący daną imprezę ma prawo sprzedania 

przyporządkowanych miejsc osobom i podmiotom trzecim. 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

I. Administratorem danych osobowych związanym z korzystaniem z monitoringu wizyjnego jest Lechia 

Gdańsk S.A. 

II. W zakresie korzystania z miejsc biznesowych pełna odpowiedzialność za szkody  lub zniszczenia ponosi 

użytkownik miejsc biznesowych. 

III. Na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza miejscami do 

tego wyznaczonymi. 

IV. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Strefy Prestige własnej żywności oraz napojów. 

V. W przypadku organizacji innych imprez przez inne podmioty niezwiązane z Lechią Gdańsk S.A. dopuszcza 

się zmianę zakresu oferowanych świadczeń gastronomicznych, zmianę organizacji dojazdów, ciągów 

komunikacyjnych oraz parkingów zgodnie z potrzebami organizatora. 

VI. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023r. 


