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Szanowni Państwo, 

Cuprum Lubin jest klubem sportowym piłki siatkowej istniejącym od 2001 roku. Sezon 2018/2019, 

który rozpocznie się w połowie października br., będzie piątym z kolei naszej obecności w siatkarskiej 

ekstraklasie, zwanej Plus Ligą. 

Cuprum Lubin już od pierwszego sezonu od w profesjonalnej lidze został zauważony przez siatkarskie 

środowisko oraz media, gdyż jako beniaminek wywalczył od razu wysoką 7 lokatę, wdzierając się 

przebojem między od lat znane zespoły. Tego tempa nie zwalniamy do dziś!  

Nadchodzący sezon 2018/2019 przyniesie Cuprum powiew świeżości. Całkowicie przebudowaną 

Miedziową drużynę poprowadzi nowy, tym razem włoski szkoleniowiec – Daniele Capriotti. Na boisku 

lubińskiej hali zaś podziwiać będziemy zawodników znanych z plusligowych parkietów, takich jak nowy 

atakujący Jakub Ziobrowski, czy Mariusz Marcyniak, Jędrzej Gruszczyński i Damian Boruch. Drużynę 

swoim doświadczeniem wzbogacą zagraniczni zawodnicy, reprezentanci kadr narodowych – Kert 

Toobal, Masahiro Yanagida i Igor Grobelny. Miedziowe rozegranie będzie w nadchodzącym sezonie 

w doświadczonych rękach kapitana estońskiej kadry narodowej siatkówki – Toobala. W Lubinie pojawi 

się również gwiazda – tym razem prosto z Japonii - przyjmujący o atomowej zagrywce („YanaGiDa 

Bazooka serve”cyt.jap.). Jednym słowem ligowy sezon Cuprum Lubin zapowiada się bardzo ciekawie! 

Niniejszą ofertą chcemy zaprosić Państwa do zakupu karnetów na mecze piłki siatkowej organizowane 

na pięknej Hali Widowiskowo-Sportowej RCS w Lubinie, a przede wszystkim do udziału 

i współtworzenia z nami tych niezapomnianych widowisk i emocji. Chcielibyśmy, by wzorem 

poprzednich lat, mecze rozgrywane przez naszą drużynę były okazją do wspólnego rodzinnego 

kibicowania i spędzania czasu aktywnie.   

Serdecznie zapraszamy Państwa kibicowania naszej drużynie i wzięcia udziału we wszystkich 

spotkaniach nadchodzącego sezonu 2018/2019. 

 



 

Karnety Cuprum Lubin na mecze piłki siatkowej w sezonie 2018/2019 

Rodzaj karnetu Cena Świadczenie 

Karnet normalny 190 PLN 
Wyznaczone miejsce na jednej z trybun (poza VIP 
i SuperVIP) 

Karnet ulgowy 120 PLN 
Wyznaczone miejsce na jednej z trybun (poza VIP 
i SuperVIP) 

Karnet rodzinny  345 PLN 
Wyznaczone miejsce na jednej z trybun C, d/D, E dla 
dwóch osób dorosłych oraz max. 5 dzieci 

Karnet VIP 400 PLN 
Wyznaczone miejsce na trybunie VIP oraz miejsce na 
parkingu podziemnym 

Karnet SuperVIP 1 000 PLN 
Wyznaczone miejsce na trybunie SuperVIP, miejsce 
na parkingu podziemnym oraz korzystanie z cateringu 
podczas meczu 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Karnet daje prawo wstępu na wszystkie mecze fazy zasadniczej i play-off PlusLigi oraz 

spotkania w ramach Pucharu Polski, których organizatorem jest Cuprum Lubin. 

2. Karnety ulgowe przysługują: uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum, a także 

studentom do 26. roku życia, emerytom i rencistom. 

3. Bezpłatny wstęp do hali bez prawa do miejsca siedzącego mają dzieci do lat 7. 

4. Osoby niepełnosprawne mają wstęp wolny na mecze organizowane przez Cuprum Lubin. 

Opiekun osoby  niepełnosprawnej ma prawo do biletu ulgowego. 

• Dla osób na wózkach inwalidzkich wydzielone są specjalne miejsca obok stołu statystyków 

drużyny przyjezdnej,  

• Dla osób nie korzystających z wózka wydzielone są miejsca w sektorze „b” w I rzędzie. 

5. Państwa zapotrzebowanie na karnety przyjmujemy drogą mailową do 31.08.2018 r. 

6. Wszystkich informacji na temat oferty i sprzedaży karnetów udziela Marzena Nowakowska: 

marzena.nowakowska@ks.cuprum.pl 


