Regulamin „Podbeskidzie bez barier’’
Poniższy Regulamin obowiązuje w sezonie 2017/2018 od dnia 01 lipca 2017.Regulamin
dotyczy sprzedaży biletów i karnetów dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział I
Definicje:
1.Organizator – TS Podbeskidzie S.A.,z siedzibą w Bielsku-Białej ul.Rychlińskiego 21,
zarejstrowaną 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 przy ul.Rychlińskiego 21,43-300 Bielsko-Biała,
3.System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów,
4.Karnet – Bilet sezonowy z indywidualnym numerem oraz kodem kreskowym,ważny na
jedną rundę lub sezon,na mecze TS Podbeskidzie S.A. rozgrywane na Stadionie,
5.Kasy – Na Stadionie Miejskim przy ul.Rychlińskiego 21,43-300 Bielsko-Biała
6.Oficjalny Sklep TS Podbeskidzie w C.H. Gemini Park – ul.Leszczyńska 20,43-300
Bielsko-Biała
7.Kibic- osoba zarejstrowana w Elektornicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Karnetów.

Rozdział II
Postanowienia ogólne
1. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności ( I stopień niepełnosprawności ) mogą uczestniczyć na meczach
rozgrywanych przez TS Podbeskidzie na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej nieodpłatnie.

2. Nie ma możliwości zapewnienia miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich w regularnych sektorach. Miejsca dla tych osób będą
zarezerwowane na platformie znajdującej się na sektorze 17 DN, 18 DN i 19 DN. Liczba
miejsc ograniczona.
3. Osoby nieporuszające się na wózkach inwalidzkich otrzymają miejsca w regularnym
sektorze 14 D.
4. Osoba zamierzająca zakupić bilet ulgowy z tytułu niepełnosprawności kibica powinna
okazać kasjerowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez orzecznika
ZUS bądź Miejski lub Wojewódzki Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności.
5.Każda osoba niepełnosprawna może zabrać na mecz Opiekuna dla którego bilet można
zakupić w kasach lub w Oficjalnym Sklepie TS Podbeskidze w C.H. Gemini Park.Bilet dla
Opiekuna Osoby Niepełnosprawej w punktach zewnętrznych nie podlega rabatowi.
6.Wejściówki osobom niepełnosprawnym przyznawane są w ramach kolejności zgłoszeń,
przy zachowaniu preferencji dla osób niepełnosprawnych posiadających karnet w
poprzedniej rundzie.
7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo odebrać wejściówkę.
Służby porządkowe upoważnione są również do odmówienia wpuszczenia na teren
stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

