REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW I BILETÓW NA MECZE
PIERWSZEGO ZESPOŁU PIŁKARSKIEGO MKS CHOJNICZANKA
ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930
Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 do odwołania. Regulamin
dotyczy sprzedaży Karnetów i Biletów na imprezy masowe organizowane przez
MKS Chojniczanka 1930 S.A.
§1. DEFINICJE
1. Organizator lub Klub - oznacza spółkę MKS Chojniczanka 1930 S.A. z siedzibą
w Chojnicach przy ulicy Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677950, NIP: 555-2114-951, REGON: 367278969, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.
2. Bilet – oznacza imienny bilet jednorazowy uprawniający do wejścia na
stadion i zajęcia przypisanego miejsca na jeden mecz drużyny MKS
Chojniczanka 1930.
3. Karnet – oznacza pakiet imiennych biletów uprawniających do wejścia na
stadion i zajęcia przypisanego miejsca na mecze drużyny MKS Chojniczanka
1930 w danej rundzie lub sezonie (w zależności od formy zakupionego
karnetu – karnet na jedną rundę lub na cały sezon).
4. Karta karnetowa – oznacza plastikową kartę z wbudowanym
mikroprocesorem wydaną przez Klub, na który jest automatycznie kodowany
Karnet na mecze MKS Chojniczanka 1930.
5. Stadion - oznacza nieruchomość usytuowaną w Chojnicach, przy ulicy
Mickiewicza 12, na której rozgrywane są mecze.
6. Mecz - oznacza spotkanie piłki nożnej, w którym występuje pierwszy
seniorski zespół piłkarski Klubu, rozgrywany na Stadionie w ramach
oficjalnych rozgrywek piłkarskich w których występuje pierwszy seniorski
zespół piłkarski Klubu, organizowany przez Klub jako impreza masowa.
7. Siedziba klubu - oznacza budynek znajdujący się w Chojnicach przy ul.
Mickiewicza 12
8. Dokument tożsamości - oznacza dokument potwierdzający tożsamość danej
osoby, zawierający aktualną fotografię oraz numer PESEL.

9. Punkt sprzedaży – oznacza punkt sprzedaży biletów lub karnetów:
a) Strefa Kibica - oznacza Dom Towarowym Libera znajdujący się przy ulicy
Stary Rynek 9
b) Kasy – oznacza punkt sprzedaży Klubu zlokalizowany przy wejściu na
stadion w siedzibie klubu.
10. Nabywca biletu / karnetu – oznacza osobę, która nabyła bilet lub karnet na
domowe mecze pierwszej drużyny Klubu.
11. Oficjalna strona klubu – oznacza stronę internetową
www.mkschojniczanka.pl
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż Biletów prowadzona jest przez Klub na zasadach i warunkach

określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Elektroniczny System Sprzedaży Karnetów i Biletów jest Serwisem

prowadzonym przez MKS Chojniczanka 1930 S.A. w celu dystrybucji Karnetów
i Biletów na potrzeby imprez masowych organizowanych z udziałem drużyny
MKS Chojniczanka 1930 na Stadionie Miejskim Chojniczanka 1930.
3. Przez dokonanie zakupu Biletu, Nabywca Biletu wyraża akceptację

niniejszego Regulaminu oraz następujących regulaminów: „Regulamin
Stadionu Miejskiego Chojniczanka 1930” oraz „Regulamin imprezy masowej –
meczu piłki nożnej ”, które dostępne są:
a) przed każdą bramą wejściową na stadion
b) na oficjalnej stronie klubu www.mkschojniczanka.pl w zakładce
regulaminy: www.mkschojniczanka.pl/regulaminy-2/
4. Organizator prowadzi sprzedaż biletów w określonych wcześniej terminach.

Przed każdym meczem na oficjalnej stronie internetowej klubu podany
zostanie harmonogram, uwzględniający daty przedsprzedaży oraz godziny
sprzedaży w dniu meczu.
5. Bilet i/lub Karnet jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane

do danego dokumentu.
6. Biletu i/lub Karnetu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom

bez zgody Organizatora.
7. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Karnetów i Biletów.

8. Nabywca Biletu przy wejściu na Stadion, oprócz ważnego Biletu, zobowiązany

jest okazać ważny Dokument potwierdzający tożsamość. Bilet ważny jest
wyłącznie wraz z Dokumentem potwierdzającym tożsamość.

9. Biletów i/lub Karnetów nie sprzedaje się osobom:

a) Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę
masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez
sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2
ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
b) Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez
uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje
przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
c) Wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy;
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku

decyzji Pierwszej Ligi Piłkarskiej, PZPN lub innego organu decyzyjnego o
rozgrywaniu meczów bez publiczności bądź przesunięcia meczu na inny
termin.

11. Po wejściu nabywcy Biletu i/lub Karnetu na Stadion na mecz objęty Biletem

i/lub Karnetem i odnotowaniu tego przez System, Bilet i/lub Karnet uważa
się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet lub Karnet uprawnia do
jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz.

12. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w meczu tylko i wyłącznie z opiekunem

prawnym, bez konieczności posiadania Biletu lub Karnetu, pod warunkiem
nie zajmowania miejsca siedzącego.

13. Wstęp na Mecz osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką

osoby pełnoletniej posiadającej ważny Bilet z uwzględnieniem niniejszego
Regulaminu. Bilet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić
wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca lub aktualnie nabywająca Bilet.
14. Oficjalny cennik biletów i karnetów dostępny jest na oficjalnej stronie klubu

w zakładce bilety.
15. Uprawnienia do wszelkich ulg będą weryfikowane przy wejściu na Stadion

przez służby porządkowe. W przypadku braku dokumentów potwierdzających
uprawnienia do ulgi kibic zostanie skierowany do Kasy w celu wykupienia
Karnetu/Biletu w cenie normalnej.

