
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW 
na „Skierniewicką Galę Boksu” 

 
 

1§ 
Sprzedaż biletów 

 
1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 10. 
2. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu jest zobligowana do zapoznania 

się, zaakceptowania i przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. 
3. Osoby wchodzące na wydarzenie, zobowiązane są do okazania biletu 

wstępu. 
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a OSiRem zostaje zawarta 

w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletu: 
a) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA przez kontakt telefoniczny: 500 401 497 

w godzinach 8 - 16,  od Poniedziałku do Piątku. 
b) PRZELEW - Kupujący dokonuje zapłaty przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez organizatora, w tytule przelewu należy 
podać: Imię, nazwisko, sektor, nr miejsca, ewentualnie dane potrzebne 
do wystawienia faktury. 

c) GOTÓWKA - zakup biletu w kasie na HALI nr 1, OSiR Skierniewice, 
ul. Pomologiczna 10 (stara hala). W godzinach: 8 - 16, Poniedziałek - 
Piątek 

5. Dokonanie zakupu biletu przez Kupującego oznacza akceptację regulaminu. 
6. Bilety pozostają własnością OSiR Skierniewice do czasu odnotowania przez 

OSiR Skierniewice potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego. 
7. Bilety należy odebrać w HALI nr 1 OSiR Skierniewice, ul. Pomologiczna 10 

(stara hala) w godzinach 8:00 - 16:00. 
8. Ostateczny termin odbierania zakupionych biletów w dniu wydarzenia, do 

godziny 17:00. 
9. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 24 

godzin od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne 
anulowanie zamówienia i  skutkuje  brakiem zwrotu opłaty za bilet i utratą 
miejsca. 

10.Ceny biletów zawierają podatek VAT. 
11.Aby otrzymać fakturę VAT należy w tytule przelewu zamieścić informację 

o Fakturze VAT, oraz podać poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia. 
12.System sprzedaży  przelewem elektronicznym umożliwia jednorazowo zakup 

nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na dane wydarzenie. 
13.Sprzedaż biletów przelewem elektronicznym, kończy się wraz z końcem dnia 

07.10.2018 



14.OSiR Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania 
nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. 

15.OSiR Skierniewice zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży 
w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

 
 

2§ 
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów 

 
1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po 

stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji, OSiR przyjmować będzie zwroty biletów, 
oraz będzie dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. 

2. Zwrot biletów, może być dokonany wyłącznie w kasie HALI OSiR 
Skierniewice, ul. Pomologiczna 10. 

3. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani 
przebukowaniu. 
 

3§ 
Ochrona danych Kupującego 

 
1. Zakup biletów drogą elektroniczną jest zarazem wyrażeniem zgody na 

przechowywanie i przetwarzanie przez OSiR Skierniewice danych osobowych 
Kupującego,w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym 
oraz w celu wszelkich działań niezbędnych przy sprzedaży biletów. 

2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się 
przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., nr 
144, poz 1204). 

3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do 
swoich danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania. 

 
 

4§ 
 

1. Bilety zakupione w kasie OSIR, lub drogą elektroniczną nie mogą być 
kopiowane, przerabiane, skanowane. 

2. OSiR Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci 
Internet, za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup biletów przez 
Kupującego. OSiR Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości 
lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne 
ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub 



przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci 
Internet. 

3. OSiR Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub 
zagubione przez Kupującego. 

4. Wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego OSiR Skierniewice ma prawo 
odmówić wejścia na Halę osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, 
widz zostanie wpuszczony w odpowiednim momencie. 

5. Wszystkie informacje na temat wydarzenia, cennika oraz godzin pracy Biura 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Kasy biletowej opublikowane zostały na stronie 
www.osirskierniewice.pl (zakładka: Gala Bokserska 2018) 

6. OSiR Skierniewice zastrzega sobie prawo do zmian w wydarzeniu. 
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej: 

www.osirskierniewice.pl oraz w Kasie biletowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
ul. Pomologiczna 10, 96-100 Skierniewice. 

8. Wszystkie postanowienia nie ujęte w regulaminie ustala organizator 
wydarzenia. 

9. Każdy biorący udział w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją gali przez 
organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 
29.08.1997r. (tj. dz.u. 2014 poz. 1182 z późn. zm). 

10.Każdy uczestnik biorący udział w gali jest świadomy, że w trakcie jej trwania 
mogą być przeprowadzone nagrania filmowe ,zdjęcia, wywiady z 
uczestnikami  i wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach 
z jej przebiegu zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych 
organizatora. 

 

http://www.osirskierniewice.pl/
http://www.osirskierniewice.pl/

