REGULAMIN KARNETÓW
NA MECZE ROZGRYWANE W HALI AWF WE WROCŁAWIU W SEZONIE 2018/2019

I – DEFINICJE
a) „Klub” – oznacza spółkę 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu przy al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, wpisaną do rejestru
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555900, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 899-27-66-949, Kapitał zakładowy 400 000 zł
b) „Hala” – oznacza wielofunkcyjną halę sportową Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu, znajdującą się we Wrocławiu przy al. I. J. Paderewskiego 35, w której rozgrywane
są mecze koszykarskie Klubu
c) „Siedziba Klubu” – oznacza biuro Klubu znajdujące się we Wrocławiu przy al. I. J.
Paderewskiego 35
d) „Mecz” – oznacza spotkanie koszykówki, w której występuje drużyna Klubu w oficjalnych
rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet rozgrywane w Hali w charakterze gospodarza
e) „Karnet” – oznacza kartę uprawniającą do udziału w Meczach pierwszej drużyny
w rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet w sezonie 2018/2019
f) „Kupujący” – oznacza osobę zamierzającą nabyd lub dokonującą nabycia Karnetu
g) „POK” – oznacza Punkt Obsługi Kibica znajdujący się przy wejściu do Hali podczas każdego
Meczu rozgrywanego przez Klub w charakterze gospodarza
h) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Karnetów na sezon 2018/2019

II – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż Karnetów prowadzona jest przez Klub na zasadach i warunkach w niniejszym
Regulaminie.
2. Przez dokonanie zakupu Karnetu, Kupujący wyraża akceptację niniejszego Regulaminu, który
dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Klubu – www.slezawroclaw.pl.
3. Klub prowadzi sprzedaż Karnetów na Mecze rozgrywane w Hali od 3 września 2018 roku.
4. Karnety obowiązują jedynie na mecze Energa Basket Ligi Kobiet w sezonie 2018/2019
(włącznie z fazą play-off).
5. Karnety wystawiane są na okaziciela.

III – ZASADY SPRZEDAŻY KARNETÓW
1. Sprzedaż Karnetów odbywa się w siedzibie Klubu w następujących godzinach:
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poniedziałki, środy, piątki: 9.00-15.00
wtorki i czwartki: 10.00-18.00,
a także w POK bezpośrednio przed każdym meczem.
Klub zastrzega sobie prawo do zmian terminów odbioru Karnetów w siedzibie Klubu bez
podania przyczyny.

2. Ceny Karnetów na mecze Klubu rozgrywane w sezonie 2018/2019 w roli gospodarza
przedstawione są w tabeli znajdującej się w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.
3. POK będzie otwarty półtorej godziny przez każdym Meczem.
4. Płatności w siedzibie Klubu oraz POK można dokonad gotówką lub kartą płatniczą.

IV – RABATY NA ZAKUP KARNETÓW
1. Karnety na Mecze rozgrywane przez Klub w Hali przy al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu
dostępne są w cenach określonych w Rozdziale V, z możliwością skorzystania z określonych
zniżek dla osób wskazanych poniżej:
 Karnet „Ulgowy”:
o dla wszystkich osób uczących się, które w momencie zakupu Biletu posiadają ważną
legitymację szkolną lub studencką i nie ukooczyły 26 lat
o dla emerytów
o dla rencistów
o dla osób niepełnosprawnych
2. Warunkiem skorzystania z w/w zniżek jest okazanie dokumentu potwierdzającego możliwośd
skorzystania ze zniżki (dowód osobisty, legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja osoby
z niepełnosprawnością).
3. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyd lub łączyd z innymi promocjami obowiązującymi
w Klubie.
V – CENNIK KARNETÓW W SEZONIE 2018/2019
Rozgrywki
Energa Basket Liga Kobiet

Rodzaj Karnetu
Normalny
Ulgowy
VIP
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Cena
130 zł
65 zł
500 zł

