Regulamin Zwiedzania Stadionu Wrocław

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Zwiedzania jest Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. (dalej „Klub”),
53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62, NIP 894-23-23-724, wpisany w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział KRS do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000070008.
2. Zakup biletu na Zwiedzanie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Klub prowadzi sprzedaż biletów na zwiedzanie przed wybranymi meczami Śląska Wrocław
rozgrywanymi na Stadionie Wrocław, przy ul. Aleja Śląska 1, 54-145 Wrocław, zgodnie z cennikiem
dostępnym na stronie www.slaskwroclaw.pl.
4. Bilety na Zwiedzanie można nabywać w wybranych kasach Klubu. Klub dodatkowo prowadzi
sprzedaż biletów online w ramach serwisu http://www.slaskwroclaw.pl.
5. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów na zwiedzanie.

II. Zasady sprzedaży biletów w kasach
1. Bilety można nabyć:
a) w kasach WKS „Śląsk Wrocław” S.A., ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław;
b) w kasach Stadionu Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 , 54-145 Wrocław – od strony ul. Królewieckiej;
c) na stronie: www.bilety.slaskwroclaw.pl do trzech godzin przed meczem.
2. Sprzedaż biletu następuje po uzyskaniu danych zgodnych z dokumentem potwierdzającym
tożsamość. Należy dokonać zapłaty i odebrać bilet wraz z paragonem fiskalnym. Aby nabyć bilet na
zwiedzanie należy posiadać bilet na wydarzenie, przed którym to zwiedzanie się odbywa.
3. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilet(y) niezwłocznie po jego (ich) otrzymaniu w zakresie:
zgodności daty, godziny i miejsca, danych osobowych oraz ilości i ceny biletu(ów). Reklamacje
zgłaszane po odejściu od kasy nie będą uwzględniane.

III. Zasady obowiązujące podczas zwiedzania
1. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem wyznaczonym przez Organizatora.
2. Zwiedzanie rozpoczyna się około 2 godzin przed meczem, kończy się około godziny przed meczem.
3. Miejsce zbiórki określa Organizator.
4. Osoby, które spóźniły się na termin zbiórki, zagrażając odbyciu się całego zwiedzania, nie zostaną
dopuszczone do zwiedzania.
5. Osoby biorące udział w zwiedzaniu nie mogą oddalać się samodzielnie od przewodnika.

6. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach lub osoby z małymi dziećmi w wózkach
proszone są o poinformowanie o tym organizatora, wymagać to będzie modyfikacji trasy zwiedzania.
7. Niedozwolone jest posiadanie profesjonalnego aparatu fotograficznego (z wymiennym
obiektywem).
8. Podczas zwiedzania Organizator będzie wykonywał zdjęcia. Zdjęcia będą wykorzystywane do
promocji wydarzenia, m.in. poprzez umieszczanie ich na stronie WWW oraz w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram).
9. Od uczestników wydarzenia będzie pobierana odrębna zgoda na utrwalenie, a następnie
wykorzystanie ich wizerunku.
10. Deklarując wzięcie udziału w zwiedzaniu, poprzez zakup biletu oraz w sposób przewidziany
w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

