Regulamin
rezerwacji grupowych biletów dla placówek oświatowych na mecze TS Podbeskidzie.
I.Definicje
1. Organizator- TS Podbeskidzie S.A z siedzibą przy ul. Rychlińskiego 21,43-300 Bielsko-Biała.
2. Bilet- jednorazowe uprawnienie do wejścia na Stadion Miejski w Bielsku-Białej.
3.Placówka oświatowa- przedszkola, szkoły podstawowe bądź gimnazjum korzystające z
promocyjnych biletów dla swoich uczniów wraz z opiekunem/ami.
4. Regulamin- regulamin promocyjnych biletów dla placówek oświatowych (Przedszkola, Szkoły
podstawowe i Gimnazja), dokonanie rezerwacji oraz zakupu biletów oznacza akceptację
Regulaminu.
5.
II.Postanowienia ogólne
1.

Bilety szkolne obowiązują dla dzieci i młodzieży uczącej się do 18 roku życia.

2. Sprzedaż biletów prowadzona będzie przez TS Podbeskidzie S.A., z siedzibą przy
ul. Rychlińskiego 21.
3. Placówkami uprawnionymi do skorzystania z promocji, traktowanymi jako w niniejszym
regulaminie jako Szkoła, są także domy dziecka czy integracyjne grupy środowiskowe. W
przypadku innych organizacji, decyzję o możliwości skorzystania z zakupu Biletu w
promocyjnej cenie podejmuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom , za co Organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
5. Jeden bilet promocyjny dla Szkoły kosztuje 2 zł brutto.
6.

Przyjmuje się, że promocja biletowa przysługuje Szkole, która zgłosi liczbę minimum 10
osób chętnych do nabycia biletów. Na 10 podopiecznych przypada maksymalnie 3
opiekunów, którzy również otrzymają Bilet w promocyjnej cenie 2 zł. Pozostałe osoby
dorosłe otrzymają bilety w cenie 8 zł,zgodnie z oficjalnym cennikiem podanym na stronie
www.bilety.tspodbeskidzie.pl.

7.

Rezerwacja dla Szkoły na konkretny mecz przyjmowane są najpóźniej do trzech dni przed
rozgrywanym meczem. Jeżeli mecz odbywa się w sobotę lub niedzielę zgłoszenia
przyjmowane będą do środy włącznie do godziny 18:00 lub w momencie wcześniejszej
sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc.

8.

Zamówienie na bilety należy składać drogą elektroniczną za pomocą formularza(załącznik
nr 1) na email szkolakibicuje@tspodbeskidzie.pl

9. Pytania odnośnie promocji dla Szkół należy kierować pod nr telefonu : 604 279 779
10. Po wpłynięciu zgłoszenia na adres e-mail Organizatora,Zamawiający zostanie o tym

poinformowany.Zamówione bilety odbiera się w Kasie przy
wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego przez Organizatora.
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11. Bilety promocyjne przygotowane dla Szkół należy odebrać najpóźniej dzień przed meczem
po wcześniejszym poinformowaniu przez Organizatora o miejscu i godzinie odbioru.
12. Płatność tylko gotówka w Kasie za cała grupę,nie ma możliwości odbioru pojedynczych
biletów z listy,Kasa biletowa nie wydaje biletów w dniu meczowym.
III.Proces zakupu
1. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów:
a) wysłanie formularza (załącznik nr.1) na adres szkolakibicuje@tspodbeskidzie.pl
b) po przygotowaniu biletów opiekun zostanie poinformowany o możliwości odbioru biletów.
IV. Ochrona danych osobowych
1. Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych na
liście.
V. Postanowienia końcowe
1.
Korespondencja ze szkołą będzie prowadzona drogą elektorniczną bądź
telefonicznie,dlatego warunkiem koniecznym jest podanie numeru telefonu osoby odpowiedzialnej
za zgłoszenie.

