REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ W TEATRZE KAMIENICA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sprzedaż premiowa, zwana dalej akcją promocyjną prowadzona będzie pod nazwą „Karta
Stałego Widza”.
1.2. Organizatorem sprzedaży premiowej „Karta Stałego Widza” jest TEATR KAMIENICA
FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW TEATRALNYCH ATUT I S KA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 3/50 00-761, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323458, zwana dalej „Organizatorem”.
2. ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
2.1. W ramach akcji promocyjnej, każdy Widz, który w terminie od 25 września 2018 do
31 sierpnia 2019, w kasie biletowej teatru lub przez stronę www.teatrkamienica.pl dokona
indywidualnego zakupu biletu w pełnej cenie, otrzyma Kartę Stałego Widza z miejscem na
9 pieczątek.
2.2. Karta Stałego Widza umożliwia zbieranie promocyjnych pieczątek. Każdorazowy zakup biletu
w pełnej cenie uprawnia do przyznania 1 pieczątki.
2.3. W ramach akcji promocyjnej, każdy Widz, który zbierze 9 pieczątek w terminie
od 25 września 2018 do 31 sierpnia 2019, otrzyma jako premię - zaproszenie dla jednej
osoby na dowolnie wybrany spektakl o wartości 120 zł brutto. Zaproszenie zrealizować
będzie można do 31 września 2019.
Nagrody – premie wydawane są zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody w
sprzedaży premiowej, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł brutto
zwolnione są z podatku.
2.4. Warunkiem otrzymania zaproszenia jest przekazanie Karty Stałego Widza z 9 pieczątkami.
2.5. Otrzymane jako nagroda – premia zaproszenie nie obowiązuje na spektakle okolicznościowe,
gościnne, zamknięte i premiery.
2.6. Świadczenia dodatkowe udzielane przez Teatr Kamienica w ramach sprzedaży premiowej nie
łączą się z innymi promocjami oraz innymi akcjami promocyjnymi.
2.7. Akcja promocyjna, dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych tj.
fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

pełnoletnich osób

2.8. Pieczątki za zakupione bilety przyznawane są jedynie w kasie biletowej teatru, za okazaniem
biletu i paragonu (również w przypadku zakupu online).
2.10. Zakup biletu bez okazania paragonu dokumentującego ten zakup nie uprawnia do
otrzymania pieczątki.
2.11. Bilety zakupione u kolporterów Organizatora (E-bilet, Multibenefit, Wyjątkowy Prezent) nie
uprawniają do odbioru pieczątki.
2.12. Wejściówki nie uprawniają do odbioru pieczątki.

2.13. Jedna osoba może posiadać więcej niż 1 Kartę Stałego Widza, w przypadku wielokrotnych
zakupów w akcji promocyjnej upoważniających do otrzymania więcej niż 9 pieczątek.
2.14. Widz przystępujący do akcji promocyjnej ma możliwość zapoznania się z regulaminem tej
akcji, który będzie dostępny w terminie od 25 września 2018 r. do 31 września 2019 r. w kasie
biletowej Teatru Kamienica oraz na stronie www.teatrkamienica.pl
3. CZAS TRWANIA AKCJI
3.1. Sprzedaż premiowa „Karta Stałego Widza” rozpoczyna się w dniu 25 września 2018 roku. Z dniem
rozpoczęcia sprzedaży premiowej wchodzą w życie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.2. O rozpoczęciu sprzedaży premiowej Klienci zostaną poinformowani na stronie internetowej
Teatru Kamienica www.teatrkamienica.pl oraz w kanałach social media Organizatora
tj. https://www.facebook.com/TeatrKamienica/ oraz https://www.instagram.com/teatr_kamienica/
3.3. Akcja promocyjna trwa do 31 sierpnia 2019 roku.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
4.2. Uczestnik akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Sprzedaży
premiowej pn. Karta Stałego Widza, organizowanej przez TEATR KAMIENICA FUNDACJA WSPIERANIA
TWÓRCZYCH INICJATYW TEATRALNYCH ATUT I S KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą
w Warszawie, ul. Belwederska 3/50 00-761z siedzibą w Warszawie, dla celów związanych
z przeprowadzeniem Sprzedaży Premiowej, ogłoszeniem wyników i wydaniem Nagród zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) wyłącznie do celów przeprowadzenia
akcji.
4.3. Uczestnik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

