
 

Regulamin sprzedaży biletów na WIOSENNY BABSKI WIECZÓR  2022 
 
 

§ 1 
1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji 
biletów na wydarzenie „WIOSENNY BABSKI WIECZÓR 2022”- zwany dalej Wydarzeniem, 
którego organizatorem jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu ul. Parkowa 1,78-650 Mirosławie, 
zwany dalej Organizatorem.  

2. Nabywcą, wedle regulaminu, jest każda osoba, która zakupiła bilet, na Wydarzenie 
poprzez kanał sprzedaży określony w § 3 niniejszego regulaminu.  
 

§ 2 
1. Na Wydarzenia sprzedawane będą wyłącznie bilety, bez różnicowania kwotowego  
w odniesieniu do  posiadanych i nabytych ulg.  

2. Ze względów bezpieczeństwa (przepisy bhp i ppoż) wszystkie osoby, mogą uczestniczyć 
w Wydarzeniu wyłącznie na podstawie biletu .  

 

§ 3 
1. Bilety na Wydarzenie można zakupić w punkcie sprzedaży, tj.  
Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec 
2. Punkt sprzedaży czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od  08.30 do 16.00 
3. Nie będą prowadzone rezerwacje telefoniczne, mailowe biletów. 
4. Płatność za bilet wyłącznie gotówką. 
5. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów zakupionych biletów w przypadku 

nieobecności  Nabywcy. 
6. Dopuszcza się zakup przez jedną osobę do 10 biletów na Wydarzenie.  

 

§ 4 
1. W przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbywania się Wydarzenia, Organizator 
zwraca Nabywcy sumę za jaką nabył bilet na dane Wydarzenie, pod warunkiem zwrotu 
nieuszkodzonego biletu przez Nabywcę w sposób określony w ust. 3.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian  
w programie Wydarzenia, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety – forma 
gotówkowa.   

4. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 1 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej 
rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.  

 

§ 5 
1. Osoba nabywając bilet, oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej 
znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa  
w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub 
zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające 
którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu 
lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej 
należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych 



 

typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można 
było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).  

3. Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do sprzedaży lub 
dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.  

4. Klauzula informacyjne: 

Administratorem danych osobowych  jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu ul. Parkowa 1, 
 78-650 Mirosławiec 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury, z siedzibą przy ul. 
Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.miroslawiec@wp.pl  
3) Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja zadań związanych z 
działalnością statutową prowadzona przez Ośrodek Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
5) Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 
6) posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7) ma Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych 
w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej  
i w mediach. 
5. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. 
Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz 
odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanym punktem sprzedaży. Organizator informuje, że 
zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu 
odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo 
kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.  

6. Organizator ostrzega, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu 
podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez 
jego posiadacza w Wydarzeniu.  

7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet - oryginalny, nabyty zgodnie  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień 
Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.  
 

§ 6 
1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów na Wydarzenie należy kierować na adres 
mailowy okis.mc@wp.pl tel. 67 25 95 023 lub osobiście w siedzibie Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).  

4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.okwm.pl 
na stronie Facebook Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2022 r. 
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