
 

 
Code of Conduct for Spectators 

Kodeks postępowania dla Widzów  
 



 

*Poniżej wersja polska* 

 
2021 UEFA Europa League™ Final Code of Conduct for Spectators 

This code of conduct for spectators (“Spectator Code”) is applicable to all spectators 
(“Ticket Holders”) attending the 2021 UEFA Europa League™ Final in Gdansk and is 
issued by Union des associations européennes de football, whose offices are located at 
Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Switzerland (“UEFA”).  
 
For the avoidance of doubt, this Spectator Code applies to all categories of Ticket Holders 
and tickets, at the stadium, namely the Gdansk Stadium, and within the stadium grounds 
(collectively, the “Stadium”)  
 
Pursuant to the relevant UEFA Ticketing or Official Hospitality Terms and Conditions 
applicable to the Ticket Holder (“Ticket Terms”), all Ticket Holders agree to comply with any 
and all entry requirements and/or acknowledgements in the context of COVID-19 as notified 
to them by UEFA, and this Spectator Code is one such notification. In addition, pursuant to 
the Ticket Terms, entrance to the relevant Stadium is subject to compliance with the stadium 
regulations as applicable to the Match (“Stadium Regulations”), which are available at 
www.uefa.com/gdansk.  
 
By attending a Match and accessing the Stadium, the Ticket Holder confirms that they 
accept this Spectator Code and agrees to comply with it.  
 
Any infringement of this Spectator Code may result in denial of access to the Stadium, 
removal from the Stadium and/or further legal action, at the discretion of UEFA. 
 
1. Ticket Holders must attend the Stadium in compliance with all applicable laws and government 

guidance regarding COVID-19. By entering the Stadium, each Ticket Holder warrants that they 
are not breaching any such laws or guidance. 

2. Ticket Holders must not attend the Stadium if they are required to self-isolate following travel to 
the host country in which the match they are attending takes place from another country. 

3. Ticket Holders must not attend the Stadium if they are suffering from any symptoms typically 
associated with COVID-19 (dry cough, fever, shortness of breath, headache, sore throat, aching 
limbs, loss of sense of smell and taste, nausea or vomiting, congestion or runny nose, diarrhea, 
muscle or body aches), that are not known to be from another cause, nor if they have had any 
of these symptoms in the 14 days prior to the Match.  

4. Ticket Holders must not attend the Stadium if they have tested positive for COVID-19 in the 14 
days prior to the Match. 

5. Ticket Holders must not attend the Stadium if they have had any Close Contact (as defined 
below) with a person who has tested positive for COVID-19 or who is suspected to be infected 

http://www.uefa.com/gdansk


 

with the COVID-19 virus in the 14 days prior to the Match (“Infected Person”). For the purposes 
of this Spectator Code, “Close Contact” means the Ticket Holder in question: (a) has been 
within one and a half meters of an Infected Person either (i) for more than fifteen minutes; or (ii) 
while they were both in a confined space (e.g. a car); or (b) was in the same environment as an 
Infected Person (e.g. shared a workplace or was at the same gathering); or (c) provided direct 
care to an Infected Person without wearing appropriate personal protective equipment. 

6. Ticket Holders must wear a face mask of a standard that complies with local legislation relating 
to COVID-19 (“Face Mask”) at all times covering their nose and mouth whilst within the Stadium 
perimeter apart from whilst eating and drinking (if permitted at the relevant Stadium). It is 
recommended that Ticket Holders bring additional Face Masks with them to ensure that they 
are able to wear one at all times whilst at the Stadium. At the Stadium, Face Masks shall be 
disposed in the clinical bins. 

7. Gates will usually open 3 hours before the match kick-off time. Ticket Holders are strongly 
recommended to arrive with sufficient time to go through the necessary entry and health and 
safety procedures. 

8. Ticket Holders must make sure in advance that they know where their Stadium entry point is.  
9. Ticket Holders must make themselves familiar with the Stadium Regulations, sanitary measures 

and policies in place in relation to the Match. 
10. Ticket Holders must maintain physical distancing of at least 1.5m while in circulation in the public 

areas of the Stadium and avoid close contact with anyone they are not attending the match with. 
11. Ticket Holders must wash and disinfect their hands whenever possible and use sanitizer stations 

when available. 
12. Ticket Holders must undergo a body temperature check on entry to the Stadium, if required by 

the relevant authorities. Ticket Holders who record a temperature which is outside of the 
permitted range will not be permitted to enter the Stadium perimeter.  

13. Ticket Holders must not occupy any other seat, other than the one allocated as per their ticket. 
14. Ticket Holders must avoid shaking hands, hugs, high-fives and any close contact with others. 
15. Ticket Holders must maintain good hand hygiene (e.g. using the sanitizer dispensers provided), 

avoid touching their face whenever possible and cough and sneeze into a tissue or into the 
crook of their arm. 

16. To the full extent possible Ticket Holders must stay seated in their seat, including during half 
time, and limit their movements to and from their seat. If a Ticket Holder does need to leave their 
seating position, they must wait for a time until the way is clear and must always follow the signs 
indicating which direction to go 

17. If Ticket Holders need to access any of the Stadium’s amenities, such as toilets, food and drink 
outlets, or concessions, they must check to see if any of them are not in use, and plan 
accordingly. 

18. Ticket Holders must only eat and drink (if permitted at the relevant Stadium) whilst in their seat. 
19. Ticket Holders must avoid face-to-face contact with other spectators when moving to and from 

their seat. 



 

20. Ticket Holders must take extreme care and should maintain the required physical distancing 
when  celebrating. 

21. Ticket Holders must follow the directional signage and queuing systems in place at the Stadium. 
22. Ticket Holders must follow any and all instructions from stewards and officials at the Stadium in 

relation to sanitary and hygiene measures. 
23. Ticket Holders accept and acknowledge that all payments inside the Stadium may be 

contactless. 
If a Ticket Holder is attending with friends and family, such Ticket Holder must ensure that they 
have read and understood this Spectator Code 
 
 
 

Kodeks postępowania dla Widzów finału rozgrywek UEFA Europa 
League™ 2021 

Niniejszy kodeks postępowania dla widzów (dalej „Kodeks postępowania dla Widzów”) 
ma zastosowanie do wszystkich widzów (dalej „Posiadacze biletów”) uczestniczących 
w finale Ligi Europy UEFA 2021 w Gdańsku i jest wydany przez Unię Europejskich 
Związków Piłkarskich z siedzibą pod adresem Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, 
Szwajcaria (dalej „UEFA”).  
 
W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że niniejszy Kodeks postępowania dla Widzów 
stosuje się do wszystkich kategorii Posiadaczy biletów i biletów na stadionie (a dokładniej 
na Stadionie Gdańsk) oraz na terenie stadionu (łącznie „Stadion”).  
 
Zgodnie z odpowiednimi Warunkami i postanowieniami wystawiania biletów lub Oficjalnymi 
warunkami i postanowieniami organizacji wydarzeń UEFA mającymi zastosowanie 
do Posiadacza biletu (dalej „Warunki dotyczące biletów”) wszyscy Posiadacze biletów 
zgadzają się przestrzegać wszelkich wymogów wstępu lub środków w kontekście pandemii 
COVID-19 ogłaszanych przez UEFA, przy czym niniejszy Kodeks postępowania dla widzów 
stanowi jedno z takich ogłoszeń. Dodatkowo zgodnie z Warunkami dotyczącymi biletów 
wstęp na odpowiedni Stadion wymaga przestrzegania regulaminu stadionu obowiązującego 
podczas Meczu (dalej „Regulamin stadionu”). Jest on dostępny pod następującym 
adresem: [www.uefa.com/gdansk].  
 
Poprzez udział w Meczu i wstęp na Stadion Posiadacz biletu potwierdza zaakceptowanie 
niniejszego Kodeksu dla Widzów oraz zobowiązuje się go przestrzegać.  
 
Wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu dla Widzów mogą skutkować odmową 
wstępu na Stadion, usunięciem ze Stadionu lub dalszymi krokami prawnymi według 
uznania UEFA. 

http://www.uefa.com/gdansk


 

 
24. Posiadacze biletów muszą przybyć na Stadion z zachowaniem wszelkich obowiązujących 

przepisów prawa i rządowych wytycznych związanych z COVID-19. Poprzez wejście na Stadion 
Posiadacz biletu gwarantuje, że nie narusza żadnych takich przepisów prawa ani wytycznych. 

25. Posiadacze biletów nie mogą uzyskać wstępu na Stadion, jeśli zostali zobowiązani 
do samoizolacji w następstwie wjazdu do kraju będącego gospodarzem meczu z innego kraju. 

26. Posiadacze biletów nie mogą uzyskać wstępu na Stadion, jeśli wykazują jakiekolwiek objawy 
kojarzone z chorobą COVID-19 (suchy kaszel, gorączka, duszności, ból głowy, ból gardła, bóle 
kończyn, utrata węchu lub smaku, nudności lub wymioty, katar lub niedrożność nosa, biegunka, 
bóle mięśni lub ciała), co do których nie wiadomo, jakoby miały inne podłoże, lub jeśli mieli 
dowolne z tych objawów w okresie 14 dni przed Meczem.  

27. Posiadacze biletów nie mogą uzyskać wstępu na Stadion, jeśli uzyskali pozytywny wynik testu 
na COVID-19 w okresie 14 dni przed Meczem. 

28. Posiadacze biletów nie mogą uzyskać wstępu na Stadion, jeśli mieli Bliski kontakt (zgodnie 
z poniższą definicją) z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19 lub u której 
podejrzewa się zakażenie COVID-19 w okresie 14 dni przed Meczem („Osoba zakażona”). Do 
potrzeb niniejszego Kodeksu dla Widzów „Bliski kontakt” oznacza, że dany Posiadacz biletu: 
(a) znajdował się w odległości do półtora metra od osoby zakażonej (i) przez ponad 15 minut; 
(ii) w przestrzeni zamkniętej (np. w samochodzie); (b) przebywał w tym samym środowisku 
co Osoba zakażona (np. wspólne miejsce pracy lub miejsca spotkania); (c) udzielił 
bezpośredniej pomocy Osobie zakażonej bez stosowania odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej. 

29. Podczas przebywania na terenie Stadionu Posiadacze biletów muszą stale nosić maseczkę 
ochronną spełniającą wymagania miejscowych przepisów związanych z COVID-19 (dalej 
„Maseczka ochronna”) oraz zakrywającą nos i usta. Wyjątek stanowi spożywanie żywności 
i napojów (jeśli jest to dozwolone na Stadionie). Posiadaczom biletów zaleca się zabranie 
ze sobą dodatkowych Maseczek ochronnych. Pomoże to zadbać o ich stałą dostępność 
podczas przebywania na Stadionie. Podczas przebywania na Stadionie Maseczki ochronne 
należy wyrzucać do pojemników na odpady kliniczne. 

30. Bramki są zazwyczaj otwierane 3 godziny przed rozpoczęciem meczu. Zdecydowanie zaleca 
się Posiadaczom biletów przybywanie na Stadion z wyprzedzeniem, aby mieć czas 
na ukończenie wszystkich procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną. 

31. Posiadacze biletów muszą wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się ich wyznaczone miejsce 
wstępu na Stadion.  

32. Posiadacze biletów muszą zapoznać się z Regulaminem stadionu, środkami sanitarnymi 
i zasadami obowiązującymi w związku z Meczem. 

33. Posiadacze biletów muszą utrzymywać odległość co najmniej 1,5 m od innych osób podczas 
przebywania w miejscach publicznych na Stadionie oraz unikać bliskiego kontaktu z osobami, 
z którymi nie przybyli na mecz. 

34. Posiadacze biletów muszą myć i dezynfekować ręce przy każdej okazji oraz korzystać 
z dostępnych dozowników środka odkażającego. 



 

35. Posiadacze biletów muszą poddać się pomiarowi temperatury przy wejściu na Stadion, jeśli jest 
to wymagane przez odpowiednie organy. Posiadacze biletów, u których stwierdzono 
temperaturę przekraczającą dozwolony zakres, nie otrzymają pozwolenia wstępu na teren 
Stadionu.  

36. Posiadacze biletów nie mogą zajmować żadnych innych miejsc niż wskazane na ich bilecie. 
37. Posiadacze biletów muszą unikać podawania dłoni, uścisków, przybijania „piątek” i wszelkich 

innych bliskich kontaktów z innymi osobami. 
38. Posiadacze biletów muszą utrzymywać higienę dłoni (np. korzystać z dostępnych dozowników 

środka odkażającego), unikać dotykania twarzy oraz kaszleć lub kichać w chusteczkę lub 
zgięcie ramienia. 

39. W miarę możliwości Posiadacze biletów muszą pozostawać na swoich miejscach, w tym 
podczas przerwy, oraz ograniczyć opuszczanie swojego miejsca. W sytuacji gdy Posiadacz 
biletu musi opuścić swoje miejsce, należy poczekać, aż droga będzie wolna, jak również zawsze 
przestrzegać oznaczeń kierunków poruszania się. 

40. W sytuacji gdy Posiadacz biletu musi skorzystać z udogodnień na Stadionie, takich jak toalety 
czy stanowiska z żywnością, napojami lub przekąskami, należy sprawdzić, czy są one wolne, 
oraz poczynić odpowiednie przygotowania. 

41. Posiadacze biletów mogą spożywać żywność i napoje (jeśli jest to dozwolone na Stadionie) 
wyłącznie na swoim miejscu. 

42. Posiadacze biletów muszą unikać kontaktów „twarzą w twarz” z innymi widzami podczas 
udawania się na swoje miejsce i opuszczania swojego miejsca. 

43. Posiadacze biletów muszą wykazywać szczególną ostrożność i zachowywać wymaganą 
odległość podczas świętowania wydarzenia. 

44. Posiadacze biletów muszą przestrzegać oznaczeń kierunków i systemów kolejek na Stadionie. 
45. Posiadacze biletów muszą przestrzegać wszelkich poleceń dotyczących środków sanitarnych 

i higieny ze strony personelu i przedstawicieli. 
46. Posiadacze biletu akceptują i potwierdzają, że wszystkie płatności wewnątrz Stadionu mogą 

mieć charakter bezdotykowy. 
Jeśli Posiadacz biletu uczestniczy w wydarzeniu ze znajomym lub członkiem rodziny, Posiadacz 
biletu musi upewnić się, że osoba ta przeczytała ze zrozumieniem niniejszy Kodeks postępowania 
dla Widzów. 
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