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  W odpowiedzi na Panów zapytanie z dnia 14.06.2019 r. dotyczące cen 
  karnetów na sezon 2019/2020, Prezes Zarządu GKS PIAST S.A. przekazał 

następujące wyjaśnienia. 
 

Wszystkie decyzje organów spółki GKS Piast SA oparte są na analizie 
rynku, mają uzasadnienie ekonomiczne i uwzględniają realia sportowe i 
biznesowe, w których funkcjonuje nasz Klub.  
 

; Ceny karnetów na sezon 2019/2020 są porównywalne do oferty innych klubów 
piłkarskiej Ekstraklasy, placówek i instytucji czasu wolnego, uwzględniają 
rosnące koszty organizacji meczów, w tym zapewnienia bezpieczeństwa i 
właściwej obsługi naszych kibiców podczas dnia meczowego, jak również 
wzmocnienia składu sportowego I drużyny na nowy sezon. 
 
Sprzedaż karnetów rozpoczęła się w czerwcu i nadal trwa. Nasza tegoroczna 

 oferta biletowa i karnetowa przewiduje kilka etapów sprzedaży. Nasze 
propozycje uwzględniają możliwości naszych Kibiców.  
Dotychczasowe efekty sprzedaży już przekroczyły wyniki osiągane 
w poprzednich sezonach – zarówno pod względem wolumenowym, jak 

 i przychodowym. Dane te na bieżąco są monitorowane przez Zarząd, jak i Radę 
  Nadzorczą. Zatem twierdzenia Panów opisane w liście, są pozbawione podstaw.  

 
W nadchodzącym sezonie Klub nadal będzie prowadził działania edukacyjne 
adresowane do młodzieży, promujące m.in. rodzinne oglądanie spotkań 
piłkarskich. We wrześniu ruszy kolejna odsłona programu adresowanego do 
szkół. Naszym celem jest zapewnienie kibicom wielu atrakcji i rozrywek, które 
wydłużą czas pobytu na stadionie – zarówno przed, jak i po meczu. W naszej 
ofercie pamiętamy również o seniorach oraz osobach niepełnosprawnych. 
 
Jednocześnie informuję, że sprawa karnetów będzie przedmiotem rozmów 
Prezydenta Miasta z kierownictwem i Radą Nadzorczą Spółki GKS PIAST S.A.  
 

(-) Adam Neumann 
Zastępca Prezydenta Miasta 

(podpisano elektronicznie) 
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