
REGULAMIN "Wyjątkowych urodzin na stadionie"

1.  "Wyjątkowe  urodziny  na  stadionie"   odbywają  się  na  meczu  Ekstraklasy  

TS  Podbeskidzie  na  Stadionie  Miejskim  w  Bielsku  –  Białej  przy  ul.  Rychlińskiego  21.  

2.  Organizatorem  "Wyjątkowych  urodzin"  jest  TS  Podbeskidzie  (zwany  dalej  Organizatorem).

3.  Rezerwacji  można  dokonać  osobiście  w  kasach  na  ul.Żywieckiej

-najwcześniej 30 dni przed meczem,

-najpóźniej 7 dni przed meczem.

Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza -załącznik nr 1 oraz wpłacie pełnej 

kwoty za wybrany pakiet. Wpłaty należy dokonać w kasach na ul.Żywieckiej w dniu składania 

rezerwacji. Nie ma możliwości rezerwacji terminu drogą mailową.Płatność odbywa się gotówką lub

kartą płatniczą:

-pakiet podstawowy: koszt 200 zł,

-pakiet rozszerzony: koszt 320 zł.

Czas trwania imprezy to około 120 minut. 

4.  Maksymalna  ilość  Solenizantów-  3  osoby.  O  uczestnictwie  decyduje  kolejność  zgłoszeń.

5.  Minimalny  wiek  Solenizanta  to  4  lata,  maksymalny  wiek  -  13  lat.   

6.  Nadzór/pieczę  nad  dzieckiem  w  trakcie  meczu  sprawuje  wyłącznie  zamawiający

(rodzice/opiekunowie).  

7.  W czasie  "Wyjątkowych  urodzin  na  stadionie"  ze  względu  na  bezpieczeństwo  uczestników

obowiązuje regulamin imprezy masowej – załącznik nr 2.

8.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  zamieszczania  wybranych  zdjęć  

z " Wyjątkowych urodzin na stadionie" na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach

reklamowych.  W  przypadku,  gdy  rodzice/opiekunowie  Solenizanta  nie  wyrażają  zgody  na

wykorzystanie    zdjęć  z  udziałem ich  dziecka,  należy powiadomić  o tym Organizatora  drogą  

e-mailową na adres: bilety@tspbb.pl- w tytule należy wpisać:

Nie  wyrażam  zgody  na  udostępnienie  zdjęć,imię  i  nazwisko  Solenizanta.

9. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie Zlecającego organizator zwraca

wpłaconą  należność  w  całości,  jeśli  rezygnacja  zostanie  zgłoszona  na  minimum  

7  dni  przed  datą  imprezy,  na  którą  rezerwacja  została  dokonana.  

W sytuacji niedotrzymania w/w terminu zgłoszenia rezygnacji, Zlecającemu nie przysługuje zwrot

wpłaconej  należności.  Istnieje  możliwość  przeniesienia  terminu  

„Wyjątkowych  urodzin  na  stadionie”  w  porozumieniu  z  Organizatorem.  .  

10.  W przypadku odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora,  Organizator



zwraca wpłaconą należność w całości.

11. Solenizant wraz z opiekunami musi posiadać profil kibica lub kartę kibica.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin  „Wyjątkowych urodzin na stadionie” 

………………………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin „Imprez Masowych”

…………………………………………………………………………………………………………

(czytelny podpis)


