REGULAMIN SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ JAROSŁAWKI 2018
Regulamin wpłat wspierających cele statutowe stowarzyszenia - działania organizowane
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi.
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących wpłaty na
bilety-cegiełki.
2. Organizatorem sprzedaży jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi KRS
0000360172 NIP 7781475545 z siedzibą 63140 Nowieczek, ul. Maliny 26.
3. Zakup drukowanych biletów – cegiełek prowadzi wyłącznie Centrum Kultury Książ
Wielkopolski.
4. Wartości biletów-cegiełek na poszczególne spektakle/wydarzenia są zróżnicowane i
zamieszczone na stronie internetowej www.zmuzykadoludzi.org.pl. Kwoty wydrukowane na
biletach – cegiełkach są kwotami brutto i są darowiznami na cele statutowe stowarzyszenia.
5. Bilet-cegiełka jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia wydarzenia,
którego dotyczy.
6. Bilet-cegiełka jest drukiem poufnym i nie może być powielany.
7. Bilety-cegiełki podlegają zwrotowi lub wymianie WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania
spektaklu przez organizatora. Informacje na temat dokonywania zwrotu będą udzielane emailem info@zmuzykadoludzi.org.pl pod nr tel. 693297282
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia możliwości wpłat biletów-cegiełek
wspierających konkretne wydarzenie w każdej chwili, bez podania przyczyn.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podania przyczyny.
10. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz
sprzedaży biletów za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres:
info@zmuzykadolidzi.org.pl Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie
użytkownikom. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej
sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez
organizatora/sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie
wiążąca i ostateczna.
11. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator zobowiązuje się do
umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o
zmianach.
12. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika w Centrum Kultury Książ Wielkopolski
oraz na stronie internetowej: www.zmuzykadoludzi.org.pl
13. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest
Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym
realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody
użytkowników.

