
 

Paryż 2024: ruszają zapisy na olimpijskie bilety 
 
Komitet Organizacyjny Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 zaprezentował harmonogram  
i zasady sprzedaży biletów na Igrzyska Olimpijskie we Francji w 2024 roku. Bilety będą 
sprzedawane w kilku fazach, a pierwsza z nich rozpocznie się już w czwartek 1 grudnia 
2022. 
 
Po raz pierwszy w historii bilety na Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie będą sprzedawane 
wyłącznie na jednej, scentralizowanej i cyfrowej platformie (Paris 2024 Official Ticketing – 
Olympic and Paralympic Games), która będzie dostępna dla wszystkich fanów w tym samym 
czasie. 
 
Pierwsze dwie fazy sprzedaży biletów będą dostępne globalnie na podstawie losowania. 
Pierwsza poświęcona będzie pakietom „Make Your Games”, a druga pojedynczym 
wejściówkom. 
 
FAZA 1. – „Twórz pakiety” 
 

 01.12.2022-31.01.2023 – Rejestracja konta na oficjalnej stronie z biletami  

i zgłoszenie chęci udziału w losowaniu pakietów "Make Your Games", 

spersonalizowanych dla kibica pod względem wydarzeń; 

 15.02-15.03.2023 – Jeśli zostaniesz wylosowany, wejdź na stronę z biletami  

w wyznaczonym przedziale czasowym i kup pakiety. 

FAZA 2. – Bilety jednorazowe 
 

 Od marca do końca kwietnia 2023 – Składanie wniosków o udział w losowaniu 

biletów jednorazowych; 

 Maj 2023 – Rozpoczęcie sprzedaży biletów jednorazowych dla osób wylosowanych. 

Jedno konto będzie uprawniać do nabycia maksymalnie 30 biletów we wszystkich 
fazach sprzedaży. 
 
Aby być jednym z pierwszych, którzy zapewnią sobie bilety na igrzyska w Paryżu 2024, 
trzeba zarejestrować się na stronie (Paris 2024 Official Ticketing – Olympic and Paralympic 
Games). Dodatkowe informacje na temat rejestracji dostępne są pod adresem: Draw 
(paris2024.org). 
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Rejestracja do tej fazy sprzedaży potrwa od 1 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. 
W losowaniu nie liczy się kolejność zapisów. 
 
Ostatni etap sprzedaży odbędzie się jesienią przyszłego roku, już bez losowania i dotyczyć 
będzie oprócz zawodów sportowych, także ceremonii otwarcia i zamknięcia paraolimpiady. 
Najprawdopodobniej pod koniec 2023 roku będzie można jeszcze nabyć ostatnie wolne 
bilety, również bez losowania. 
 
Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia, a Igrzyska 
Paraolimpijskie od 28 sierpnia do 8 września. 
 
Dla osób nie zainteresowanych pojedynczymi biletami istnieje możliwość nabycia pakietów 
hospitality realizowanych przez firmę „On Location” oraz autoryzowanych przedstawicieli  
w danych krajach. Po otrzymaniu informacji o przedstawicielu w Polsce, PKOl poinformuje  
o tym na swojej stronie internetowej. 
 
Pełna informacja na temat biletów i pakietów znajduje się na stronie – Ticket sales policy – 
Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. 
 
Biuro Komunikacji PKOl 
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