
Klub Całego Miasta
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KARTA KIBICA 

Najczęściej zadawane pytania



Do czego służy Karta Kibica?

- Karta Kibica ma funkcję dokumentu upraw-
niającego do wejścia na stadion jako nośnik 
biletu lub karnetu.

Gdzie i kiedy mogę wyrobić Kartę Kibica? 

- Kartę Kibica można wyrobić w sklepie Strefa 
GieKSy znajdującym się na stadionie przy ul. 
Bukowej 1 (czynny od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10:00 – 18:00) oraz w dniu 
meczowym w kasach 1,2,3 na stadionie. Wy-
robienie Karty Kibica trwa minutę i kosztuje  
5 zł. Przy jej wyrobieniu najwygodniej jest po-
siadać przy sobie dokument tożsamości, jed-
nak wystarczy tylko podać: imię, nazwisko i nr 
PESEL.

Nie jestem pełnoletni. Mogę wyrobić Kartę 
Kibica?

 - Osoba poniżej 13. roku życia może wyrobić 
Kartę Kibica. Przy zakupie wejściówki na mecz 
jest jednak potrzebny pełnoletni opiekun po-
siadający Kartę Kibica i wejściówkę na dany 
mecz lub karnet na daną rundę. 

Czy mogę wyrobić Kartę Kibica dla innej oso-
by? 

- Tak. W tym celu należy podać dane tej oso-
by: imię i nazwisko, PESEL. W przypadku 
obcokrajowców zamiast nr PESEL potrzebny 
będzie numer dowodu oraz dodatkowo data 
urodzenia.

Zgubiłem Kartę Kibica. Co teraz? 

- W punkcie wyrabiania Kart Kibica (Strefa 
GieKSy, kasy stadionowe) kasjer wyda dupli-
kat. Koszt duplikatu to 15 PLN. 

Mam Kartę Kibica innego klubu. Czy wejdę 
na mecz?

 - Nie ma możliwości wejścia na mecze GieKSy 
za pomocą innej Karty Kibica.

Chcę za jednym razem wyrobić Kartę Kibica  
i kupić bilet/karnet. Czy w dniu meczu muszę 
stanąć w dwóch kolejkach? 

- Nie. Wszystko odbywa się w jednej kasie. 

Jaki jest okres ważności Karty Kibica? 

- Karta Kibica ma charakter bezterminowy.

Czy osoba niepełnosprawna musi posiadać 
Kartę Kibica? 

- Osoba niepełnosprawna musi posiadać Kar-
tę Kibica, aby starać się o darmowy karnet na 
rundę.

Nie mam Karty Kibica. Czy wejdę na mecz? 

- Od rundy wiosennej 2015/2016 można kupić 
bilet jednorazowy, który nie wymaga posiada-
nia Karty Kibica.

Co to jest aplikacja kibica?

- Jest to aplikacja na stronie bilety.gkskato-



wice.eu dzięki której kibic może zakupić wej-
ściówki bez wychodzenia z domu,  sprawdzić 
na jakie mecze kibic ma wykupione wejściów-
ki.

Jak zaloguję się do aplikacji kibica? 

- Aby zalogować się do aplikacji kibica, po-
trzebny jest login i hasło, które zostają 
utworzone w systemie przy wyrabianiu Karty 
Kibica. Po pierwszym zalogowaniu się do sys-
temu, jest możliwość zmiany hasła. 

Zmieniłem hasło w aplikacji i nie pamiętam 
go. Jak mogę sobie przypomnieć? 

- Jeżeli został podany e-mail w systemie, 
można posłużyć się funkcją odzyskiwania ha-
sła. W aplikacji kibica klikamy „zaloguj się” 
następnie „nie pamiętasz hasła? Przypomnij” 
i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeżeli adres 
e-mail nie został wpisany do systemu lub po-
dany został zły adres, proszę zgłosić się do 
punktu stacjonarnego lub zgłosić problem 
mailem pisząc na adres bilety@gkskatowice.
eu.


