Regulamin programu KARTA TEATROMANIAKA
Postanowienie ogólne
1. Organizatorem Programu jest Teatr Polski z siedzibą ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Program trwa od dnia 21 marca 2018 do 30 czerwca 2018 roku z możliwością przedłużenia.
3. Program ma charakter otwarty i każddy możde wżićcw w nim udżiał.
4. Zgłosżenie udżiału w Programie jest jednożnacżne ż prżyjeciem warunkoww niniejsżego Regulaminu.
5. W Programie biorą udział trzy strony: Organizator (Teatr Polski), Partner (firma współpracująca
z Teatrem Polskim), Uczestnik (widz, który otrzymał Kartę Teatromaniaka).
Warunki uczestnictwa w Programie dla Partnera
1. Partnerem programu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje chęć
uczestniczenia w programie i wypełni Deklarację Partnerską, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Partner zobowiązuje się do realizacji usługi określonej w Deklaracji Partnerskiej wobec Uczestnika.
3. Realizacja usługi przez Partnera nie rodzi żadnego zobowiązania finansowego lub prawnego ze
strony Organizatora wobec Partnera.
4. Udział w programie jest dobrowolny.
5. Partner programu może z niego zrezygnować w czasie trwania programu z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Organizator zobowiązuje się do promowania Partnera: na stronie teatr.bielsko.pl/teatromaniacy, na
ulotkach o programie znajdujących się w Teatrze oraz w mediach społecznościowych.
7. Możliwe są dodatkowe działania promocyjne ze strony Organizatora na rzecz Partnera ustalone
indywidualnie.
8. Partner otrzyma od Organizatora materiały promocyjne dotyczące Karty Teatromaniaka (ulotki,
naklejki).
Warunki uczestnictwa w Programie dla Uczestnika
1. Karta Teatromaniaka jest wydawana bezpłatnie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie 5 indywidualnych biletów na spektakle
własne Organizatora oraz wymienienie ich w kasie Teatru na Kartę Teatromaniaka. Wymianie na
Kartę Teatromaniaka podlegają zarówno bilety odebrane w kasie, jak i wydrukowane bilety zakupione
online.
3. W programie nie będą honorowane bilety grupowe oraz zaproszenia.
4. Uczestnik przedstawia Kartę Teatromaniaka jednemu z Partnerów Programu, wymieniając ją na
oferowany przez niego zniżkę, produkt lub usługę dostępną w ramach Programu. Uczestnik
zobowiązany jest oddać Kartę Teatromaniaka Partnerowi Programu w zamian za oferowany przez
niego produkt lub usługę.
5. Szczegóły oferty świadczonej przez Partnerów Programu dostępne będą na stronie internetowej
Teatru teatr.bielsko.pl/teatromaniacy.
6. Nie ma ograniczenia ilości posiadanych Kart Teatromaniaka przez jednego Uczestnika Programu.
Postanowienia koncowe
1. Organiżator żastrżega sobie prawo żmian postanowienw niniejsżego Regulaminu w każddym cżasie beż
podania przyczyny z zastrzeżeniem opublikowania informacji o zmianach na stronie internetowej
Organizatora.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrekcja Teatru.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.teatr.bielsko.pl

Załącznik nr 1
Bielsko-Biała, dn. ……………………..

Deklaracja uczestnictwa

Firma: ………………………………..................................................................................
z siedzibą w: …………………………………………………………………………………
reprezentowana przez: …………………………………………………………………
deklaruje przyjęcie tytułu Partnera programu KARTA TEATROMANIAKA i oferuje dla Uczestników
świadczenia promocyjne w postaci:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu KARTA TEATROMANIAKA i dobrowolnie
deklaruję uczestnictwo/udział w programie.
Deklaracja została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Deklaracja obowiązuje do zakończenia programu przez Organizatora lub do złożenia przez Partnera
pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w programie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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