
 Regulamin  

korzystania z promocyjnych biletów dla rodzin na mecze WKS Śląsk Wrocław, rozgrywanych w 

ramach rozgrywek Ekstraklasy SA.  

 § 1.    Definicje 

1. Organizator - Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA, z siedzibą we Wrocławiu 53-434, 

ul. Oporowska 62, zwany dalej WKS Śląsk. 

2. Regulamin – regulamin promocyjnych biletów dla rodzin  na mecze WKS Śląsk Wrocław, 

rozgrywanych w ramach rozgrywek Ekstraklasy SA. 

3. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz WKS Śląsk. 

4. Punkt Sprzedaży – Wybrany Punkt Sprzedaży, w którym obowiązuje promocja na bilet dla 

rodziny.  

 § 2.    Postanowienia ogólne 

1. Sprzedaż biletów prowadzi Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA, z siedzibą we 

Wrocławiu 53-434, ul. Oporowska 62. 

2. Promocja trwa od 06.09.2015 do 18.10.2015.  

3. Promocja dotycz 3 spotkań rozgrywanych na Stadionie Wrocław: 

 WKS Śląsk Wrocław vs Jagiellonia Białystok (sobota 12.09. godz. 15.30). 

 WKS Śląsk Wrocław vs Piast Gliwice (piątek 25.09. godz. 20.30). 

 WKS Śląsk Wrocław Korona Kielce (17/18.10 – dokładny termin nie został jeszcze 

ustalony). 

4. Promocja dotyczy miejsc znajdujących się na Sektorze Rodzinnym, na Stadionie Wrocław, na 

meczach rozgrywanych w ramach rozgrywek Ekstraklasy SA. 

5. Osobami uprawnionymi do korzystania z promocji są rodziny, w skład których wchodzi każde 

dziecko do lat 18, któremu przysługuje bilet w cenie 1 zł oraz opiekun prawny w postaci ojca, 

któremu przysługuje bilet w cenie 21 zł (lub 26zł w dniu meczu) i/albo matki, której 

przysługuje bilet w cenie 5 zł bez względu na przedsprzedaż lub dzień meczowy.  

6. Z promocji skorzystać mogą osoby, które otrzymają promocyjną ulotkę od Organizatora 

promocji. Każda ulotka posiada swój unikatowy numer i jest jednorazowego użytku. 

Warunkiem skorzystania z promocji jest wymienienie jej na bilety promocyjne we 

wskazanych przez organizatora punktach sprzedaży biletów.  

7. Ulotkę można wymienić na promocyjne bilety na wybrany mecz w poniżej wymienionych 

punktach sprzedaży objętych akcją: 

 Kasy stadionu przy ul. Oporowskiej 62 (czynne w tygodniach przedmeczowych, od 

poniedziałku do piątku, w godz. 10-18, w sobotę w godz. 10-15 oraz w dniu meczu od 

godz. 10. do 30 minut przed rozpoczęciem spotkania) 

 Kasy Stadionu Wrocław przy ul. Królewieckiej (czynne w tygodniach 

przedmeczowych, od poniedziałku do piątku, w godz. 10-18, w sobotę w godz. 10-15 

oraz w dniu meczu od godz. 10. do 30 minut przed rozpoczęciem spotkania) 

 Wyspa Kibica w Arkadach Wrocławskich (czynne od poniedziałku do soboty w godz. 

9-21 i w niedzielę w godz. 10-20).  



8. Pytania odnośnie promocji dla rodzin należy kierować pod adres mailowy 

kasy@slaskwroclaw.pl. 

9. Nie ma ograniczeń dla ilości dzieci objętych promocją wchodzących w skład rodziny.  

 

  

 § 3.    Proces zakupu 

1. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów: 

 Przekazanie ulotki promocyjnej pracownikom WKS Śląsk, we wskazanym punkcie 

objętym promocją. 

 Przedstawienie dokumentów tożsamości, potwierdzających dane osobowe osób, 

które mają prawo zakupić bilety promocyjne. Dokument musi zawierać zdjęcie osoby, 

imię, nazwisko oraz PSESEL.  

 Dokonanie płatności 

 § 5.    Postanowienia końcowe 

1.    Promocja obejmuje trzy mecze rozgrywane na Stadionie Wrocław (wymienione w punkcie3 

paragrafu 2).  

2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 


