Wejdź na stronę https://ruch.vectorsoft.pl/msi/.
Wybierz interesujące Cię wydarzenie klikając „KUP BILET”

ETAP 1 (MIEJSCE)
 Wybierz sektor i konkretne miejsce (lub miejsca), a następnie kliknij
„PRZEJDŹ DALEJ”
ETAP 2 (DANE)
 Jeśli nie posiadasz karty kibica wybierasz opcję „Kibic kupuje bez
wyrabiania Karty Kibica”. Następnie podajesz swoje imię i nazwisko, PESEL
i KONIECZNIE adres e-mail, na który wyślemy zakupiony bilet.
 Jeśli posiadasz kartę kibica wybierasz opcję „Kibic posiada kartę kibica”.
Podajesz numer karty oraz hasło.
 Jeśli przy zakupie biletu chcesz jednocześnie wyrobić kartę kibica
wybierasz opcję „Kibic kupuje oraz jednocześnie wyrabia Kartę Kibica”.
Podajesz imię, nazwisko, PESEL i adres e-mail. Do ceny biletu doliczona
zostanie kwota 5 zł (koszt karty). Karta będzie do odbioru w Strefie Kibica
na stadionie przy Cichej.
Wybierz typ przysługującego Ci biletu (po prawej stronie wyświetli się jego cena):







Normalny
ulgowy – dla osób od 18 do 26 lat
szkolny – dla osób od 15 do 17 lat
junior – dla dzieci do 14 lat
senior – dla osób powyżej 64 lat
kobieta – dla wszystkich Pań

Kliknij „KUPUJĘ I PŁACĘ”
ETAP 3 (PŁATNOŚCI)
Zostaniesz przekierowany do witryny PayU, gdzie wybierasz metodę płatności i
płacisz za wybrany bilet.

UWAGI
 Osoby, które kupiły bilet bez karty kibica otrzymają na wskazany adres email bilet z kodem kreskowym, który należy wydrukować i zabrać ze sobą
na mecz. Przy wejściu na stadion bilet zostanie zeskanowany. Możliwe jest
również skanowanie biletu wyświetlanego na ekranie telefonu.
 Osoby, które kupiły bilet z kartą kibica, wchodzą na stadion tak jak do tej
pory, odbijając doładowaną kartę na czytnikach umieszczonych przy
kołowrotach.
 Osoby posiadające kartę kibica muszą na swoim profilu posiadać wpisany
adres e-mail. Jeśli go nie masz, zaloguj się podając numer karty i hasło.
Swój adres e-mail dodasz klikając w zakładkę „MOJA STREFA KIBICA” 
„Dane podstawowe edytuj”.

Wszelką pomoc przy zakupie biletu można uzyskać dzwoniąc pod numer
telefonu: +48 32 241 75 54, wew. 44.

