NOWA STREFA KIBICA – bilety.gksjastrzebie.com
Witamy w nowej Strefie Kibica. Za pomocą tej strony w łatwy i prosty sposób zakupisz bilet
lub karnet na mecze GKS-u Jastrzębie, a także wyrobisz Konto kibica. Przeczytaj poniższą
instrukcję, aby zobaczyć, jak działa system oraz pierwsze logowanie się kibica posiadającego
już konto w starym systemie.
Na głównej stronie znajdują się MENU z wyborem następujących opcji:
STRONA GŁÓWNA – znajdziesz tutaj listę najbliższych meczów GKS-u Jastrzębie odbywających
się na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju; na środku widoczne są dostępne w danym
momencie produkty: karnety, bilety, konto kibica, po prawej stronie jest kalendarz z kolejnymi
meczami GKS-u.

STREFA KIBICA – wymaga zalogowania, aby zobaczyć dodatkowe menu; znajdziesz tutaj
szczegóły dotyczące swoich danych, historii zakupów i zamówień;

LOGOWANIE – zalogujesz się przy pomocy wprowadzonych podczas formularza
rejestracyjnego loginu i hasła

UWAGA!
Formą pierwszego logowania dla dotychczasowych kibiców jest:
1) kibic wpisuje swój adres mailowy w pozycję Nr Karty Kibica/Login
2) w pole PESEL/hasła wpisuje cokolwiek lub wciska enter
3) pojawi się formularz, w którym wprowadzamy PESEL oraz wpisuje nowe hasło do konta
oraz akceptuje zgody
4) kolejne logowanie to email oraz nowe hasło, powyższa formuła logowania jest tylko za
pierwszym razem
Jeśli jesteś kibicem GKS-u a nie masz/nie znasz adresu email, skontaktuj się z obsługą Strefy
Kibica – bilety@gksjastrzebie.com.
Uwagi
- Osoby, które kupiły bilet bez karty kibica otrzymają na wskazany adres e-mail 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 bilety z kartą kibica, wchodzą na stadion tak jak do tej pory, odbijając
doładowaną kartę na czytnikach umieszczonych przy kołowrotach.
- Osoby niepełnosprawne mogą zakupić bilet ulgowy tylko stacjonarnie za okazaniem
legitymacji inwalidzkiej.
JAK KUPIĆ BILET/KARNET?
1. Zaloguj się do swojego konta kibica loginem i hasłem.

2. Wybierz interesującą Cię imprezę a następnie sektor i konkretne miejsce (lub miejsca), a
następnie kliknij „PRZEJDŹ DALEJ”.

3. Zaznacz przysługujący Ci typ biletu. W przypadku kibiców, którym przysługuje zniżka,
pojawi się do zakupu bilet normalny, jak i ulgowy lub dziecięcy. Jeśli posiadasz aktualną
legitymacje szkolną wybierz ulgowy, jeśli nie – normalny.

4. Jeśli chcesz kupić dodatkowo bilet/karnet dla innej osoby, klikasz na klawisz „DODAJ
BIELET”. Jeśli dana osoba ma już konto, to wpisujesz login do konta i kupujesz bilet, tak, jak
powyżej dla siebie. Jeśli nie posiada, to wpisujesz w odpowiednie okna wszystkie niezbędne
dane do zakupu biletu (imię, nazwisko, pesel, adres mailowy)

5. Po wybraniu odpowiednich miejsc oraz ceny biletów, akceptujesz niezbędne zgody i klikasz
na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”

6. Następnie zostaniemy przekierowani na stronę płatności, gdzie finalizujemy transakcje.
7. Po zaakceptowaniu płatności, wracamy na stronę bilety.gksjastrzebie.com do zakładki Bilety
i karnety

8. Bilety/Karnety już jest na Twoim koncie. Możesz go pobrać i wydrukować. Dodatkowo Twój
bilet jest już też na Twoim skrzynce mailowej, która została zarejestrowana przez Ciebie w
procesie tworzenia konta.
Masz problem z zakupem biletu, karnetu? Pisz na bilety@gksjastrzebie.com

