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Zarządzenienr 2lZl22

z dnia I8.0L2022

Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury

W sprawie : wprowadzenia Regulaminu sprzedaży biletow on-line realizowanYc)"l PoPrzez

system biletowy Siemianowickiego Centrum Kultury

Napodstawie ań. 17 Ustawy zdnta}5 paździemika 1991 roku o organizowaniu i Prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz.tJ.2020.0,1g4) oraz § 9 ust.1 Statutu Siemianowickiego Centium

Kultury zarządzam. co następuje :

§1

Wprowadzam Regulamln sprzedaży biletów on-line ręalizowanych poprzez system biletowY

Siemianowickiego Centtum Kultury, stanowiący zŃączntknr 1 do zarządzenia,

§2

Uchylam Zarządzenię nr I2lZl2O2I z dnta 17.12.2027 roku Dyrektora Siemianowickiego

Centrum Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży biletów on-linę

realizowanych poprzez system biletowy Siemianowickiego Centrum Kultury,

emrffiffin
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REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

REALIZOWANYCH POPRZEZ §Y§TEM BILETOWY SIEMIANOWICKIEGO

CENTRUM KULTURY

Organizatorem sptzedaży onłine jest Siemianowickie Centrum Kultury z siedzibą

w Siemianowicach Śląskich 4t-t06, przy ul. Niepodległości 45, NIP: 643l7345t4,

Regon 241,095235,zwarlego w dalszej treści SCK.

§1

Definicje

1. Kasa biletowa - MIEJSCE w kazdym oddziale SCK, w którym sprzedawane są bilety na

wydarzenia organizowane przez SCK.

2. Kasa Główna - kasa w siedzibie SCK przy ul. Niepodleglości 45 w Siemianowicach Ś1.,

w której dokonyłvane są zwroty zakupionych bilętów.

3" Wydarzenia- imptezy organizowane we wszystkich oddziałach SCK.

4, Sala SCK - miejsce w każdym oddziale SCK, w którym odbywa się dane wydarzenie.

5. Kupujacy - osoba nabywajaca bilet dla siebie lub osób trzecich.

6. Sprzedaż- sprzedaż w systemie on-line.

7. Dzien roboczy dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

przypadających w dni robocze.

§2
Sprzedaż biletów on-line

1. Zakup biletów w systemie on-line oznacza akceptację przęz Kupujacego niniejszego

regulaminu.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a SCK zostaje zawarta w przypadku spełnienia

wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.siemck,pl, tj.:

a) złożenta przez kupuj ącego zamównienia poptzez przycisk: KUP B ILE!
b) wypełnienia formularzai wymaganych w nim danych,

c)uiszczeniaprzezKupujacego zapŁaty zazarrtówtenie poprzez system www.przę|ęwy24.pl,

d) otrzymania przez Kupujacego potwierdzęnia realizacji transakcji na wskazany przez

Kupujacego adres e-mail,

e) w przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury Kupujacy jest zobowiązany

podczas zamawlanlra zazl7aczyó opcje FAKTURA VAT i podaó wszystkie poprawne dane



niezbędne do jej wystawienia. Klient kupując bilet onłine, jednocześnie wyraża zgodę na

wystawianie e-faktur, których wartośó prawna jest taka sama jak w formie papierowej.

E, faktura zostanie do klienta wysłana drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu

e-mail. SCK wystawia fakturę wyłącznie na zak'lp biletów (z pominięciem opłaty

prowizyj nej systemu P nelewy24).

Podana cena biletu jest ceną brutto, zawierupodatek VAT, do niej naliczona jest opłata

pr ow izy jna s erwi su P rzelewy2 4.pl.

3. Ptzy zakupie biletu on-line, płatność ręalizowana jest ptzy pomocy przelewu

elektronicznego.

4. Bilet zostaje własnością SCK do czasu odnotowaniaprzez SCK potwięrdzenia dokonania

zapłaty ptzez bank Kupuj ącego.

5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez baŃ Kupujacego w ciagu 20 minut od

momentu zamówienia, powoduj e automatyczne anulowanie zamówienia.

6. Kupujący po zatwierdzeniu ptzyjęcia płatności poprzez system Przelewy24.pl otrzymuje na

podany ptzęz Kupujacego adres poczĘ elektronicznĄ zńącznik z biletem elektronicznym

do samodzielnego wydruku. Każdy bilet oznalzony jest indywidulanym kodem.

Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na

wydarzenie jest mozliwy tylko po okazaniu i weryfikacji bilefu wstępu.

7. Kupujący, który nie chce skorzystaó z możliwości samodzielnego wydruku biletu w domu

(tzw. Bilet elektroniczny), może okazaó obraz biletu na telefonie lub odebraó bilety w kasie

biletowej SCK. Klient zobowiązany jest wówczas podaó numer zamówienia w kasie

biletowej SCK (wygenerowany przęz system i przesłany klientowi na podany e_mail) oraz

okazaó dokument potwierdzaj acy tozsamośó.

8. W systemie on-line możma zahlpić wyłacznie bilety bez znizek Bilety ze zńiką dostępne

są w kasach biletowych SCK.

9. System sprzedaży onłine umożliwia jednorazowo zakup nie wiecej niz 10 szfuk

pojedyńczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej

licńy biletów, SCK prosi o kontakt telefoniczny zKasąGłówną lub Kasą Biletową SCK.

10. Po dokonaniu zakupu, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania

ottrymanych biletów pod kątem ich zgodnościze ńożonymzamówieniem.

11. Bilety naleĘ przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie Eo Wez Kupującego

innej osobie, kopiowanie, zgŃienie lub jego utratą jak równiez udostępnienie bilefu lub

numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemozliwió Kupującemu

uczestnictwo w wydarzeniu, na który zostń zakupiony bilet.

l,Z.Zgodńe z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dńa 20 grudnia 2017 roku w sprawie



zwolnięń z obowiązku prowadzenia ewidencji ptzy zastosowaniu kas rejestĄącYch

(Dz.U. 2017 poz. ż454 z późn, zm,) sprzedń bilętów w zakresie zarnówięnia

i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizaĄi, w twiryku z czlm KuPujacY nie

otrąrmuj e paf agonu fi skalnego.

l3.Sptzeduż biletów w Systemie on-line kończy się na 120 minut (2 godziny) przed

planowanym rozpoczęciem wydarzenia. SCK zasftzega sobie prawo do wczeŚniejszego

zakoiczeniasprzedńy on_line lub prowadzeńasptzedażry biletów na dane wYdarzenie tYlko

w kasię biletowej SCK bez konieczności podawaniaprryczyn.

14. Brak mozliwości zakupu biletów za pośrednictwem sytemu sptzedaZy on-line ńe oznaęza

bralru biletów w kasię biletowej SCK.

15. SCK nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki podania przęz Kupujacego nieprawidłowych lub błędnych danych w formularzu

zamówienia,

b) wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidłości w fuŃcjonowaniu systemu oraz

sieci intemet,

c) zabileĘ zagubione ptzęz Kupujacego,

d) funkcjonowanie internetu, za pośrednictwem którego dokonywany jest zakuP biletów

pruezKupujacego,

e) wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne

ustawienia komputerów otaz sposób ich konfiguracji,

fl przenvy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci intemet.

16. W celu wejścia na wydwzenie Kupujący winien posiadaó bilet z możliwoŚcią odczYtania

wszystkich danych zaw arty ch na bilecie.

17.płatności za bilety obsługiwanę sąptzez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przY uI.

Kanclerski Ą 15 orazjej agentów SpółĘ DialCom}  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przY

ul. Kanclerskiej 15 za pośrednictwem serwisu internetowego.www.przelewy24.p1 . Brak

bankowego potwierdzenia, o którym mowa w § 1. pkt. ó powodujo, iz pobrane ptZęZ

operatora płatności mogą byó wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto

bankowe kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie

poinformowany e_mailowo ptzęz operatora płatności Spółkę DialCom24 SP z o.o.

właściciela serwisu www.przelewy24.pl. z którym naleĘ się bezpośrednio skontaktowaÓ,

wysyłaj ąc e-maila na adres : serwis@orzelewy24.p1.

18. scK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające

z nioprawidłowośoi w funkojonowaniu systemu pŁatniazego www.przelewy24.Pl .



§3
Zwroty biletów

1. SCK jest zobowiązane do przyjęciazwrotu biletów w następujących przypadkach:

a) gdY wYdarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie SCK tj. odwołania lub
przeniesieni a terminu wy darzenia:

- w sYtuacji Przeniesienia terminu wydarzenia, Kupujący może odstąpió od umowy
w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji przez SCK na wskazany przez niego adres

ę-mail o zmianie terminu wydarzenia. Gdy termin nowego wyd,arzeniajest krótszy niż 14

dni to rezygnacja powinna nastąpić nie później niż na dwa dni robocze poprzedzające dzień
wYdarzenia. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za
bilet.

- w sYtuacji odwołania wydarzenia z przyazyn leżących po stronie SCK, zwroty będą

dokonywane terminie w do 30 dni po odwołanym wydarzeniu (licząc od dnia, w którym
miało się odbyó wydarzenie). Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej

nastąpiła zapłata za bilet.

b) rezygnacji klienta z wydarzenia - wyłacznie w Kasie Głównej w godzinach jej otwarcia"

ZwrotY Przyjmuje się nie później niż na 2 dni robocze poprzedzające wydarzenie. Zwrot
nastęPuje na Podstawie pisemnego oświadczęnia o odstąpieniu od zakupu. W tym przypadku

SCK zastrzega sobie prawo pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% sumy

zwracanych biletóą jednak nie mniej niż 5,00 zł.

2, SCK dokonuje zwrotu biletów o których mowa § 3 pkt. 1 po cenie zakupu biletu
(z Pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24), z zastrzerzenięm § 3 pkt. 1 b.

3. Dopuszcza się możliwoŚĆ zwrotu w innej formie niżprzez system Przelewy24. np. gotówka

lub przelew bankowy.

4. Bilety niewykorzystane, które utraciły wazność nie podlegają zwrotowi.

5. SCK nie realizuje zwrotów biletów na wydarzenia, na które sprzed,aż biletów nie jest

prowadzon a poprzez system sprzedaży SCK.

§4
Ochrona danych Kupuj ącego

1. przechowywanie i przetwarzanie otrzymwvanych danych odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1

rczPorządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
w sPrawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwuzantem danych osobowych



i w sprawie swobodnego ptzepływu takich danych oraz uchylenia dYrektYwY 95l46tWE

(ogólne rczpotządzęnię o ochronio danych),

2. poptzez wlpełnienie formularza zamówienia Kupujący wyrńa zgodę na przetwarzanie

danych osobowych przęzSiemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich,

u1. Niepodległości 45, 4l-t}6 Siemianowice ŚĘskie w celu rcalizacji sprzedaĘ biletów

onJine. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, miojscowoŚÓ, dane do

faktury: nazwa podmiotu, NIĘ ulica, numer budynku, kod pocźowy, miejscowoŚÓo

Kupujący podaje dobrowolnie, a podstawą iń ptzetvlarzania jest rcalizacja sPrzeduZY

biletów on-line.

3. odbiorcami danych Kupującego mogą byó podmioty ptzetwarzające je na zlecenie

Siemianowickiego Centrum Kultury onz otgarIy lub podmioty publiczne uprawnione do

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy Ścigania

lub instytucje pństwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę

prawną.

4. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie www.siemck.pl

5. poprzez wypełnienie formularza zwtówięnia w systemie sprzedńy on-line KuPującY

wyrńa zgodę na przechowywanie i przetwaruanie ptzęz SCK danych osobowYch

Kupującego w celu rcalizaĄizamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu

wszelkich działńniezbędnych do fuŃcjonowania systemu sptzeduĘ biletów.

6. Dokonując zakupu onJine Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych danYch,

kompletnych, zgodnych z ptawem orM niewprowadzĄących w błąd. Za wszelkie skutki

powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innYch

dokumentów w zakresie pgdanych danych wyłacznąodpowiedzialnośó ponosi KupującY.

§5

Zasady uczestniczenia w imprezach SCK w okresie pandemii COVID 19

1. Zgodnie z Rozpotządzeniem Rady Minishów z 6 mĄa 202l w sprawie ustanowienia

określonych ograńczei, nakazów i zakazów w zwirykv z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz.U.202t poz, 2311 z późniejszymi zmianami), mozliwa jest informacja na stronie

facebook, ze limit biletów na konceń w SCK : ZOSTAŁ WYCZERPANY.

Wówczas istnieje mozliwość zakupu biletów dostępnych poza limitem,wyłącznie w

kasie stacjonarnej Siemianowickiego Centrum Kultury po wcześniejszym kontakcię

telefonicznym zkasąpod numerem 0322287 280 wew. 16lub 17.



2.

J.

W związku z pandemią, przebywanie w obiektach SCK wym aga ptzesttzegania bieżących
przepisów sanitamo- epidemiolo gicznych.

Uczestnik imprery powinien zapoznaó się z aktualnym regulaminem obiektu SCK.

§6
postanowienia końcowe

1. BiletY na wydarzenia SCK zakupione za pośrednictwem systemu on-line nie mogą byó

kopiowane, przer abtane, skanowane.

2. SCK nie Ponosi odpowiedzialności zabilety uszkodzone lub zagubione przezKupujacego.

3. Wszelkie informacje na temat wydarzeń, cennika oraz godzin otwarcia SCK i kas

biletowych w oddziŃach sck dostępne są na stronie www.siernck.pl"

4. SCK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

5. Niniejszy regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie intemetowej SCK
(www.siemck.pl) oraz w kasach biletowych oddziałów SCK.

6" Regulamin wchodzi w życie z dniem I8.0L2O2ż rokl.
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