
Dragi părinți și elevi, 

Vom pleca, de la școală, în două grupe: G1 - cu troleibuzul 90, de la Drumețul până la Arena Națională; G2 – Ghencea – Pierre de Coubertin. 

Ambele grupe vor pleca, de la școală, la ora 18.00, deci elevii înscriși trebuie să fie prezenți, în careu, la ora 17.55.  

 



 



 

Toți elevii trebuie să fie echipați pentru o seară răcoroasă, cu îmbrăcăminte stratificată: maiou, tricou sau bluză, hanorac și haină de ploaie. 

Încălțămintea trebuie să fie călduroasă și comodă. În rucsăcel vor avea apă, sandwichuri, un măr, un pachet de șervețele umede, un pachet de șervețele 

uscate. Cadrele didactice vor avea saci în care vor strânge toate ambalajele. Toți elevii vor avea carduri STB. 



Intrarea în Arena Națională se va face pe la intrarea Pierre de 

Coubertin. Fiecare profesor va avea biletele sale și ale elevilor asociați la înscriere. 

Fiecare însoțitor are grijă de elevii asociați la înscriere. Luni, fiecare elev va fi 

anunțat de către profesorul care răspunde de el, în ce grupă va fi. 

Pentru școala noastră, organizatorii au alocat bilete la peluza I și suntem rugați să 

intrăm prin poarta G. 

Organizatorii fac următoarele precizări: 

https://www.frf.ro/nationale/masculin/echipa-nationala/peste-30-000-de-copii-si-

insotitori-vor-fi-pe-arena-nationala-la-meciul-cu-norvegia-reguli-de-acces/ 

Pentru a susține echipa națională avem nevoie de steaguri, fulare, bandane în 

culorile naționale.  

 

Pe bilete nu apare tipărit numele elevului, ci un cod de bare care conține 

datele(nume, prenumele, CNP, unitatea școlară). 

Ghidul spectatorilor: 

” Obligațiile spectatorilor: 

– Să nu introducă în incinta Arenei Naționale niciun fel de inscripții, embleme, pancarte, bannere, afișe sau alte suporturi care conțin texte, litere, 

simboluri, sloganuri, imagini ori texte; sunt permise doar steagurile naționale ale celor două țări arborate pe suport din material plastic. 

– Să nu introducă și să nu afișeze insemne, să nu scandeze sloganuri cu caracter politic. 

– Să se supună controlului corporal sumar și al bagajelor; refuzul de a fi controlat atrage după sine interdicția de a intra în Arena Națională la 

meciul respectiv. 

– Să nu escaladeze parapetul din beton care delimitează suprafața de joc, gardurile interioare de separare a sectoarelor și să nu se cațere pe 

balustrada care delimitează spațiul de joc de tribună. 

– Să nu arunce asupra spectatorilor, oficialilor, jucătorilor, forţelor de ordine sau în direcția suprafeței de joc cu obiecte de orice fel sau cu 

substanțe corozive ori care murdăresc. 

– Să nu săvârșească fapte, acte sau gesturi obscene, să nu profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum și 

https://www.frf.ro/nationale/masculin/echipa-nationala/peste-30-000-de-copii-si-insotitori-vor-fi-pe-arena-nationala-la-meciul-cu-norvegia-reguli-de-acces/
https://www.frf.ro/nationale/masculin/echipa-nationala/peste-30-000-de-copii-si-insotitori-vor-fi-pe-arena-nationala-la-meciul-cu-norvegia-reguli-de-acces/


alte amenințări cu acte de violență împotriva celorlalți spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora; să nu scandeze refrene injurioase sau 

defăimătoare. 

– Să nu amenințe cu acte de violență forțele de ordine. 

– Să nu deţină artificii, pocnitori sau alte materiale pirotehnice care emit foc, fum sau gaz. 

– Să nu introducă nici un fel de recipient pentru lichide, confecţionat din material plastic, sticlă sau similare (sticle, cutii, pet-uri, spray-uri, 

parfumuri etc). 

– Să nu provoace și să nu participe la scandal sau la acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice, să nu scandeze injurii, expresii jignitoare ori 

vulgare la adresa celorlalți spectatori, a oficialilor sau a jucătorilor.” 


