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Lubin, 16. sierpnia 2016 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Ze względu na to, że już na początku października Cuprum 

Lubin rozpocznie swoje zmagania w sezonie 2016/2017 PlusLigi, 

tj. jednej z najlepszych lig siatkarskich na świecie, oddajemy w 

Państwa ręce ofertę na zakup karnetów na nasze mecze. 

W zeszłym roku drużyna Cuprum Lubin osiągnęła niemały 

sukces, zajmując 5-tą lokatę na koniec rozgrywek, ogrywając 

po drodze takich potentatów jak LOTOS Trefl Gdańsk, 

JASTRZĘBSKI WĘGIEL czy Asseco Resovia Rzeszów. 

W tym roku również na naszym boisku przyjdzie nam 

oglądać zawodników światowego formatu. Barwy Cuprum 

Lubin reprezentować będzie bowiem Grzegorz 

Łomacz - olimpijczyk, reprezentant Polski, mistrz Europy, 

zwycięzca Ligi Światowej, Marcus Böhme – reprezentant 

Niemiec, brązowy medalista mistrzostw świata oraz najlepszy 

blokujący tej imprezy, Rafael Koumentakis – reprezentant Grecji 

czy Robert Täht i Keith Pupart – reprezentanci Estonii. 

Sezon startuje już na początku października, a aktualny 

terminarz już niedługo będzie można znaleźć na stronie 

ks.cuprum.pl! Nasza drużyna rozegra na własnym parkiecie 

mecze ligowe w rundzie zasadniczej i fazie play-off – łącznie 

prawie 20 spotkań! 

Jeśli chcecie Państwo poczuć te niesamowite emocje, 

zobaczyć rywalizację na najwyższym poziomie i poczuć 

atmosferę jaką na meczach siatkówki tworzą – uznawani za 

najlepszych na świecie – polscy kibice, zapraszamy do zakupu 

naszych karnetów! 

 

       Z poważaniem, 

                 Cuprum Lubin S.A. 

 

 

 



 

 

 

 

Karnety w sezonie 2016/2017 na mecze Cuprum Lubin 

Rodzaj karnetu Cena Co zapewnia karnet? 

Karnet normalny 300 PLN 

Upoważnia do zajęcia miejsca na 

wyznaczonym miejscu na jednej z 

trybun (poza trybuną VIP i 

SuperVIP). 

Karnety ulgowy 160 PLN 

Upoważnia do zajęcia miejsca na 

wyznaczonym miejscu na jednej z 

trybun (poza trybuną VIP i 

SuperVIP). 

Karnet VIP 400 PLN 

Upoważnia do zajęcia 

wyznaczonego miejsca na trybunie 

VIP oraz miejsca na parkingu 

podziemnym. 

Karnet SuperVIP 1000 PLN 

Upoważniają do zajęcia 

wyznaczonego miejsca na trybunie 

SuperVIP, miejsca na parkingu 

podziemnym i korzystania z 

cateringu podczas meczów. 

Karnet rodzinny 2+1 700 PLN 2 karnety normalne i 1 ulgowy 

Karnet rodzinny 2+2 820 PLN 2 karnety normalne i 2 ulgowe 

Karnet rodzinny 2+3 950 PLN 2 karnety normalne i 3 ulgowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dodatkowe informacje 

 

 
1. Karnet daje prawo wstępu na wszystkie mecze fazy zasadniczej 

oraz play-off PlusLigi oraz spotkania Pucharu Polski, których 

organizatorem jest Cuprum Lubin. 

2. Karnety ulgowe przysługują: uczniom szkół podstawowych,  

gimnazjów oraz liceów 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 wchodzą na nasze mecze bezpłatnie. 

Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do biletu ulgowego. 

 Dla osób na wózkach inwalidzkich wydzielone są specjalne 

miejsca, obok statystyków gości. 

 Dla osób nie korzystających z wózka wydzielone są miejsca w 

sektorze „b” w I rzędzie. 

5. Państwa zapotrzebowanie na karnety proszę zgłaszać do 

9. września 2016 roku drogą mailową. 

6. Wszystkich informacji na temat ewentualnej sprzedaży i oferty 

udziela p. Anna Gumowska anna.gumowska@ks.cuprum.pl  

mailto:anna.gumowska@ks.cuprum.pl

