
 

 

 

Załącznik  

do Zarządzenia …../2017 

Dyrektora CEA –FG 

z dnia 16 listopada 2017 r. 

 

 

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

pod nazwą  

„Z KARTĄ PODARUNKOWĄ BILET DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZA 1 ZŁ” 

 

§1 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Akcji Sprzedaży Premiowej pod nazwą  „Z KARTĄ PODARUNKOWĄ 

BILET DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZA 1 ZŁ”, zwanej dalej „AKCJĄ”,  jest CEA-

Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993127032, 

REGON: 080455296, wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Wydział 

Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pod numerem XIV/2010, zwana dalej 

Filharmonią. 

 

§2 

OBSZAR I CZAS TRWANIA AKCJI 

 

1. AKCJA odbywa się w Filharmonii.  

2. Czas trwania AKCJI: od 20 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.  

 

§3 

UCZESTNICY AKCJI 

 

1. Uczestnikiem  AKCJI może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, dokonująca zakupu KARTY PODARUNKOWEJ dystrybuowanej przez 

Filharmonię zwanej dalej KARTĄ. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności 

prawnych mogą brać udział w AKCJI  jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego. 

2. Każdy Uczestnik biorący udział w AKCJI potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i w pełni go akceptuje.  

 

§4 

ZASADY AKCJI 

 

1. AKCJA polega na dokonaniu zakupu KARTY o minimalnej wartości doładowania 

100 zł, w terminie od 20 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.  



2. Nabycie KARTY uprawnia posiadacza do dokonania zakupu biletu za 1,00 zł brutto 

dla osoby towarzyszącej na koncerty symfoniczne dostępne w sprzedaży, w terminie od 

1.12.2017 do 30.06.2018 w regularnej cenie.  

3. Nabycie biletu dla osoby towarzyszącej możliwe jest pod warunkiem nabycia biletu w 

regularnej cenie na ten sam koncert symfoniczny. 

 

§5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszej AKCJI należy zgłaszać 

pisemnie na adres ORGANIZATORA.  

2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

3. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Filharmonii. Uczestnik 

zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji 

w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§6 

DANE OSOBOWE 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników AKCJI odbywa się zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnik AKCJI wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Filharmonię, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przeprowadzenia AKCJI. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady AKCJI. Wszelkie 

informacje o AKCJI podane w materiałach reklamowych i ulotkach mają jedynie charakter 

informacyjny. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, 

jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Informacje o wprowadzeniu  zmian 

Regulaminu,  jak również przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania AKCJI,  zostaną 

opublikowane na stronie www.filharmoniagorzowska.pl. Zmienione postanowienia 

obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z AKCJĄ  będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Filharmonii. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje o AKCJI można uzyskać w siedzibie Organizatora.  

6. Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Filharmonii oraz na 

www.filharmoniagorzowska.pl.  

http://www.filharmoniagorzowska.pl/


7. Niniejsza AKCJA nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.z2016r. 

poz. 471). 


