KOMUNIKAT DOT. CEN BILETÓW I KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE PRZEZ MUKS WIDZEW
ŁÓDŹ W SEZONIE 2018/19 I ZASAD KORZYSTANIA Z KARNETÓW
I. Definicje
a) „Bilet” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz MUKS Widzew Łódź rozgrywany w hali MOSiR w
charakterze gospodarza w sezonie 2018/19;
b) „Karnet” – oznacza bilet na sezon na mecze MUKS Widzew Łódź rozgrywane w hali MOSiR w
charakterze gospodarza w sezonie 2018/19;
c) „Klub”; „ Widzew Łódź ” – oznacza MUKS Widzew Łódź z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 138,
92-230 Łódź, wpisaną do rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych przy Prezydencie Miasta Łodzi
pod numerem 131, NIP 728-253-99-88;
d) „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu/Karnetu/Karnetu
Fundowanego;
e) „Mecz” – oznacza spotkanie koszykarskie, w którym występuje drużyna koszykówki Klubu w
oficjalnych rozgrywkach w ramach Sezonu 2018/19, rozgrywane w hali MOSiR w charakterze
gospodarza;
f) „Nabywca Biletu” – oznacza osobę, która nabyła Bilet/Karnet na mecze MUKS Widzew Łódź
rozgrywane w hali MOSiR w charakterze gospodarza w sezonie 2018/19 lub która jest beneficjentem
w danym meczu Karnetu Fundowanego;
g) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów na mecze w sezonie
2018/19;
h) „Sezon 2018/2019” – oznacza kolejne mecze rozgrywane przez Widzew Łódź w hali MOSiR w
charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet, na podstawie Regulaminu
rozgrywek cyklu BLK w sezonie 2018/19, przyjętego przez PZKosz;
i) „Siedziba Klubu” – oznacza lokal na terenie Stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 w Łodzi;
j) „Stadion” – oznacza Stadion Miejski w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 138;
k) „PZKosz” – oznacza Polski Związek Koszykówki;
l) „BLK” – oznacza klasę rozgrywek koszykarskich, prowadzoną przez PZKosz;
m) „Karnet Fundowany” - oznacza Karnet nabyty i ufundowany przez Kupującego przekazany do Fan
Klubu celem umożliwienia młodzieży do lat 16 uczestnictwa w pojedynczych Meczach w Sezonie
2018/19;
n) System Biletowy oznacza system sprzedaży biletów i karnetów, prowadzony przez Widzew Łódź
S.A.
o) „Oficjalna strona Klubu” oznacza witrynę internetową zarządzaną przez Klub pod adresem
www.widzewkosz.pl
II. Ceny Biletów/Karnetów

1. Cena Biletu na mecze rozgrywane w hali MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7 w sezonie 2018/19
to:
Do lat 5
Bezpłatnie
5-10 lat
1 zł
10-18 lat
10 zł
Powyżej 18 lat 12 zł
2. Cena Karnetu na mecze rozgrywane w hali MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7 w sezonie 2018/19
to:
a)
Do lat 10
10 zł
10-18 lat
100 zł
Powyżej 18 lat 120 zł
b) Istnieje możliwość zakupu Karnetu Fundowanego. Karnet zostanie przekazany przez Kupującego
do wybranej przez Kupującego osoby lub instytucji (młodzież do lat 18, Domy Dziecka, szkoły).
Cena Karnetu Fundowanego to 100 zł.
3. Przez dokonanie zakupu Biletu/Karnetu, Nabywca Biletu/Karnetu wyraża akceptację niniejszego
Regulaminu oraz następujących regulaminów:
a) „Regulamin hali MOSiR w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7”- hali sportowej w której Klub
rozgrywa mecze;
b) „Regulamin imprezy masowej” - oznacza regulamin obowiązujący podczas meczu koszykówki
(imprezy masowej) organizowanego przez Klub.
III. Zasady i sposób sprzedaży Biletów/Karnetów
1. Klub prowadzi sprzedaż Biletów/Karnetów na Mecze rozgrywane w hali MOSiR poprzez:
a) System Biletowy na stronie internetowej Widzew Łódź S.A. www.widzew.com
b) Oficjalną stronę Klubu www.widzewkosz.pl.
c) Bilety można też kupić w hali MOSiR na 90 minut przed rozpoczęciem meczu.
2. Potwierdzeniem poprawnie zakupionego Biletu/Karnetu w systemie online jest otrzymany e-mail z
systemu biletowego z informacją o poprawnie zakupionym Bilecie/Karnecie i wybranym w systemie
sposobie jego odbioru.
3. W trakcie trwania sezonu 2018/19 Kupujący Karnet ma możliwość wybrania w Systemie
Biletowym, w których meczach chce uczestniczyć. Wyboru należy dokonać na 7 dni przed
wydarzeniem. Po tym terminie Klub zastrzega prawo do sprzedaży miejsca zajmowanego na danym
meczu przez Kupującego Karnet.
4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów przedstawionych w Rozdziale VI niniejszego
Regulaminu na wybrane mecze MUKS Widzew Łódź rozgrywane w sezonie 2018/2019 w hali MOSiR.
Zmiana cen nie powoduje roszczeń do zwrotu za już zakupione bilety. Bilety zakupione w
przedsprzedaży zachowują swoją ważność.

5. Klub nie sprzedaje Biletów/Karnetów osobom:
a) wobec których orzeczono obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu/Karnetu zakaz wstępu na
imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
b) wobec których wydano obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu/Karnetu zakaz halowy nałożony
przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi
Głównemu Policji;
c) wobec których został wydany obowiązujący w chwili sprzedaży zakaz klubowy.
6. Po wejściu Nabywcy Biletu/Karnetu do hali MOSiR na Mecz objęty Biletem/Karnetem Bilet uważa
się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet/Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten
sam Mecz.
7. Przy zakupie Biletu/Karnetu Kupujący zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem lub do podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji
w systemie osoby, dla której kupowany jest Bilet/Karnet. Liczba może być ograniczona ze względu na
rodzaj imprezy.
IV. Uczestnistwo w Meczach
1. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych
przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Bilet dla osoby, która nie
ukończyła 13 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.
2. Nabywcy Biletów/Karnetów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych
organizowanych w hali MOSiR w przypadkach określonych w Rozdziale III ust. 5, nie mają możliwości
zwrotu Biletów/Karnetów. Nabywcy Biletu/Karnetu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku
możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem/Karnetem, jeżeli nastąpiło to w wyniku
nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu/Karnetu regulaminów.
10. W przypadku zagubienia Karnetu jej posiadaczowi przysługuje prawo do uzyskania duplikatu
Karnetu, po złożeniu odpowiedniego wniosku do Klubu dostępnego na oficjalnej stronie Klubu i
uiszczeniu opłaty w kwocie 10 (słownie: dziesięć) złotych na rzecz Klubu.
11. W przypadku zagubienia Biletu jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do uzyskania duplikatu,
jednak dla Kupujących dokonujących zakupu w sposób określony w Rozdziale III ust. 1 lit. a)
niniejszego Regulaminu dopuszcza się możliwość dokonania we własnym zakresie ponownego
wydruku Biletu.
V. Karnet na okaziciela, fundowany
W przypadku tych karnetów istnieje obowiązek poinformowania przez Kupującego osoby, której
udostępnia Karnet na okaziciela/Fundowany o treści niniejszego Regulaminu, „Regulaminu hali
MOSiR w Łodzi” oraz „Regulaminu imprezy masowej”

VI. Zasady sprzedaży miejsc na koszulkach
1. Nabywca ma możliwość wykupienia przed sezonem 2018/19 miejsca na koszulkach meczowych
Klubu na swoje imię i nazwisko. Sprzedaż będzie prowadzona przez specjalny moduł na stronie
internetowej. Po zakupie Klub umieści imię i nazwisko Nabywcy na koszulkach meczowych Klubu.
VII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy Biletu/Karnetu odbywa się na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Klub oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie
w celu i zakresie związanym ze sprzedażą i korzystaniem z Biletów/Karnetów.
3. Administrator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności zobowiązuje się,
że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na
celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Każdy Nabywca Biletu/Karnetu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych, a także
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do klubu na
adres: MUKS Widzew Łódź, Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie
Klubu (Łódź, Al. Piłsudskiego 138) oraz na stronie internetowej www.widzewkosz.pl.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na stronie internetowej www.widzewkosz.pl.
W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem
praw nabytych przez Nabywców Biletów/Karnetów.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego
regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zarząd Klubu MUKS Widzew Łódź

