
REGULAMIN PROMOCJI  SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE
TS PODBESKIDZIE- ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC,

TS PODBESKIDZIE- CHOJNICZANKA CHOJNICE

Poniższy  Regulamin  obowiązuje  od  dnia  04  listopada  2019  do  odwołania.  Regulamin
dotyczy  sprzedaży  internetowej  Biletów  na  dwa  mecze  TS  Podbeskidzie-  Zagłębie
Sosnowiec,  TS Podbeskidzie- Chojniczanka Chojnice na imprezy masowe organizowane
przez TS Podbeskidzie S.A.

 ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

 1. Organizator - TS Podbeskidzie S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego 21,
zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym  w  Bielsku-Białej,  pod  nr  KRS: 0000390966,
NIP: 9372652790,  REGON: 242579231,  lub  inny  podmiot  wskazany  przez
TS Podbeskidzie S.A.

 2. Stadion -  Stadion  Miejski  w  Bielsku-Białej  przy  ul.  Rychlińskiego 21,  43-300
Bielsko- Biała.

 3. Serwis - Elektroniczny System Sprzedaży Karnetów i Biletów.

 4. Bilet -  jednorazowe  uprawnienie  do  wejścia  na  Stadion  na  mecz  drużyny
TS Podbeskidzie SA, zawierający imię, nazwisko, PESEL, kod kreskowy lub kod QR
oraz przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Stadionie.

 5. Mecz - spotkanie piłki nożnej rozgrywane na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej.

 6. Użytkownik / Kibic - osoba zarejestrowana w Elektronicznym Systemie Sprzedaży
Karnetów i Biletów.

 7. Rejestracja - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie.

 8. Zamówienie - złożona przez Użytkownika Organizatorowi za pośrednictwem Systemu
oferta zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Serwis  PayU -  serwis  internetowy  umożliwiający  dokonywanie  szybkich  płatności
(przelewów)  internetowych  prowadzony  przez  PayU  SA z  siedzibą  w  Poznaniu,
60- 166 Poznań,  przy  ul.  Grunwaldzkiej  182,  wpisaną  do rejestru  przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział  VIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000274399,  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  4.000.000  PLN,  w  całości
opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON
300523444;
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 ROZDZIAŁ II

PROCEDURA SPRZEDAŻY BILETÓW

 1. Promocja  dedykowana  jest  tylko  w  sprzedaży  internetowej  na  mecz
TS Podbeskidzie- Zagłębie  Sosnowiec  na  stronie  internetowej
www.bilety.tspodbeskidzie.pl  .  Promocją  objęte  są  dwa  mecze
TS Podbeskidzie- Zagłębie  Sosnowiec  16.11.2019r.  oraz
Ts Podbeskidzie- Chojniczanka Chojnice 22.11.2019r.

 2. Promocja  nie  dotyczy  sprzedaży  stacjonarnej  w  C.H  Gemini  Park,  kasach
i w punktach zewnętrznych na stacjach Mixpol oraz w Salonikach Kolporter. 

 3. Promocja przysługuje jedynie osobom, które są zarejestrowane w Systemie i kupują
Bilet  normalny  w  cenie  15  zł  w  kategorii  czerwonej  na  mecz
TS Podbeskidzie- Zagłębie Sosnowiec. 

 4. Osoba,  która  zakupi  w Systemie  online  bilet  na  mecz TS Podbeskidzie-  Zagłębie
Sosnowiec w cenie 15zł będzie mogła zakupić Bilet w cenie promocyjnej  5zł na mecz
TS Podbeskidzie – Chojniczanka Chojnice. 

 5. Warunkiem  nabycia  Biletu  jest  przejście  procesu  rejestracji  profilu  w  bazie
Organizatora,  tj.  w  Systemie.  Profil  można  założyć  poprzez  Serwis  internetowy
bilety.tspodbeskidzie.pl 

 6. Zakupu  Biletu  można  dokonać  za  pośrednictwem  Serwisu  internetowego
bilety.tspodbeskidzie.pl.

 7. W celu zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu internetowego należy:
 a) osoby  posiadające  profil  Kibica  logują  się  do  Serwisu  -  by  zalogować  się

do systemu  należy  wpisać  jako  login  swój  adres  E-MAIL  podany  podczas
rejestracji bądź numer PESEL, a jako hasło nazwisko pisane w całości wielkimi
literami  z  zachowaniem  polskich  znaków  bądź  hasło  własne.
Po pierwszorazowym zalogowaniu się do Serwisu -  każdy użytkownik zostanie
poproszony  o  uzupełnienie  adresu  e-mail,  jeżeli  nie  został  wcześniej  podany,
oraz  o  zmianę  hasła.  Klient  może  ponadto  zmienić  swoje  hasło
oraz zaktualizować dane osobowe w zakładce TWÓJ PROFIL;

 b) osoby nieposiadające profilu Kibica korzystają z opcji ZAŁÓŻ KONTO (procedura
opisana  w  Rozdziale  IV  niniejszego  regulaminu)  i  przechodzą  przez  proces
rejestracji;

 c) następnie  z  kalendarza  imprez  należy  wybrać  imprezę,  na  którą  zostanie
zakupiony Bilet;

 d) po  wybraniu  sektora  i  miejsca  na  Stadionie  oraz  wariantu  biletowego,
zatwierdzamy transakcję;

 e) po  zaakceptowaniu  przez  nabywcę  wszystkich  danych  dotyczących  zakupu
zostanie on przekierowany do serwisu PayU;

 f) w systemie płatności należy dokonać wyboru swojego banku;
 g) transakcja zakupu Biletu zostanie zapisana w Systemie Organizatora;

TS Podbeskidzie SA – REGULAMIN SPRZEDAŻY  BILETÓW  2 z 4



UWAGA!  Opłaty  za  zakupione  Bilety  przez  www  można  dokonać  wyłącznie
za pośrednictwem  płatności  internetowych.  Nie  ma  możliwości  rezerwacji  miejsca
i opłacenia wybranego miejsca (Biletu) w punkcie sprzedaży stacjonarnej.

 8. Osoba, która dokonała zakupu Biletu musi podczas wchodzenia na stadion posiadać
do  kontroli  Bilet  wydrukowany  z  zakładki  TWOJE  ZAKUPY  (Kibic  drukuje  Bilet
we własnym zakresie).

 9. Wydrukowanego  Biletu  nie  można  kserować  lub  w  inny  sposób  przerabiać.
W przypadku kserowania Biletu na stadion zostanie wpuszczony tylko pierwszy Bilet
o  danym numerze.

 10. Z wydrukowanym Biletem, na stadion może wejść tylko osoba, której dane widnieją na
Bilecie.

 11. Bilety  są  imienne,  nie  ma  możliwości  przekazania  swojego  Biletu  innej  osobie
tj. nie można przepisać Biletu.

 12. Każdy  wydrukowany  bilet  posiada  unikalny  kod,  dlatego  do  wejścia  na  Stadion
upoważnia Bilet, który został wydrukowany jako ostatni.

 13. Przed  zakupem  Biletu  należy  zapoznać  się  z  Regulaminem  i  wyrazić  zgodę  na
przetwarzanie danych osobowych. Bez zatwierdzonej zgody Klub  nie ma możliwości
sprzedaży Biletu.

 ROZDZIAŁ III

PROCEDURA ZWROTU BILETU

 1. Procedura zwrotu Biletów:
 a) zwrot obejmuje dwa mecze. Nie ma możliwości zwrotu Biletu tylko na jeden mecz.
 b) zakupione Bilety można zwrócić najpóźniej w dniu roboczym przed meczem TS

Podbeskidzie- Zagłębie Sosnowiec.
 c) w  przypadku  zakupu  Biletu  online  należy  udać  się  do  Oficjalnego  sklepu

TS Podbeskidzie  w  Centrum  Handlowym  Gemini  Park  w  Bielsku-Białej
ul. Leszczyńska  20  z  potwierdzeniem  dokonanej  transakcji  (wydrukowanym
z zakładki TWOJE ZAKUPY) oraz danymi i numerem konta bankowego, na który
ma być dokonany zwrot pieniędzy za Bilety;

 d) poprawnie  wypełniony  i  zweryfikowany  przez  pracownika  formularz  będzie
podstawą do zwrotu równowartości zakupionego Biletu;

 e) zwrot  pieniędzy  za  zakupiony  Bilet  przez  Serwis  internetowy
bilety.tspodbeskidzie.pl będzie  zrealizowany  w  ciągu  7  dniu  od  daty  złożenia
formularza - na konto bankowe w nim wskazane;

 f) w  przypadku  odwołania  meczu  Bilet  zachowuje  ważność  na  nowy  termin
rozegrania  meczu  lub  jeżeli  nabywca  Biletu  wyrazi  taką  wolę  otrzyma  zwrot
równowartości zakupionego Biletu;
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 ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pozostałe  kwestie  nie  związane  z  ofertą  promocyjną  zawiera  główny  Regulamin
"REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW I BILETÓW"
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