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Zarządzenienr 3lZl22

z dnta I8.0LżOżż

Dyrektora Sięmianowickiego Centrum Kultury

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu sprzedaży biletow indywidualnych i grupowych

realizowanych poprzez system biletowy siemianowickiego centrum kultury

Na podstawie art. 17 Ustawy z dniaŁS pażdziernika 1991 roku o organizowaniu i Prowadzęnlul

działa|ności kulturalnej (Dz.U. 2Oż0.0.Ig4) oraz § 9 ust.1 Statutu Siemianowickiego Centrum

Kultury zaruądzarrt, co następuje :

§1

Wprowadzam Regulamin sprzedaży biletow indywidualnych i gtupowych realizowanych

poprr", system biletowy siemianowickiego centrum l<ultury, stanowiący zńącznlk nr 1 do

zarządzenta,

§2

Uchylam Zarządzenie nr 1 IlZl2O2I z dnta 17.12.202I roku Dyrektora Siemianowickiego

centrum kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedazy biletów indyvidualnych i

grupowych ręaltzowanychpoprzez system biletowy Siemianowickiego Centrum Kultury,
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REGULAMIN §PRZEDAŻY BILETÓW INDYWIDUALNYCII I GRUPOWYCH

REALIZOWANYCH P OPF(ZEZSY§TEM BILETOWY SIEMIANOWICKIEGO

CENTRUM KULTURY

Orgańzatorem sprzedaży BILETÓw npywIDUALNYCH I GRUPoWYCH jest Siemianowickie

Centrum Kultury z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-106, PW u|. NiePodległoŚci 45,

NIP: 6431734514, Regon 241095235,

Twanęgo w dalszej treści SCK.

§1

Definicje

l. Kasa biletowa _ MIEJ5CE w każdym oddzialę SCK, w którym sprzedawane są bilety na

wy duzenia organizow arrę pt zęz S CK.

Kasą Główna - kasa w siedzibio SCK przy ul. Niopodległości 45 w Siemianowicach Ś1.,

w której dokonywane są zrrroty ząkupionych biletów.

Wydarzenia - wszystkie imprezy organizowane we wszystkich oddZiałach SCK.

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

Kupujący - osoba nabywająca bilet dla siebie lub osób trzecich.

SprzedaZ- sptzedażw kasie biletowej SCK.

Dzieitroboczy - dni tygodnia od ponie dziaŁL<ttdo piątku zwyłączeniem Świąt przypadającYch

w dni robocze.

§2

Rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych

1. Rezerwacja biletów w systemie biletowym Siemianowickiego Centrum Kultury oznacza

akceptacj ę pr zęz kupuj ącego po stanowi eń niniej sze go regul aminu

ż, Rezerwacje biletów są przyjmowane:

a) telefonicznie:

- w Kasie Głównej

czyrnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 15,00

te|32ż28-72-80 wew. 17

- w Kasie biletowej czynnej w godzinach otwarcia kas biletowych we wszystkich Oddziil,aCh

SCK, pod numerami telefonów:

SCK Bytków - (32) 228-72-80 wew. 16

SCK Jarzębina- (32) 228-48-46

SCK Park Tradycji - (32) 7 65-27 -40 wew. 1 6

2.

4,

5.

6.

7.



SCK Willa Fitznera- (32) 763 -27-39

SCK Zameczęk- (32) 204-11-27

b) e-mailem pod adresem:

S CK Bytków - a. gerli c@sieryrck.pl, ą.wilczęk@siemck.ul
SCK Jarzębina - k.bogdol@s.i_ernqk.p*l

SCK Park Tradycji - sklepikpt@sięmck.pl

S CK Zame częk - zameczek(Esi emck.pl

SCK Willa F itznera - willafi tznera@siemck.pl

3. Rezerwując bilety, należy podać następujące informacje:

a) miejsce, data, tytuł i godzina wybranego wydaruenia,

b) liczbY zarrlawianYch biletów z zaznaczęniem wybranego miejsca (eżeli wydarzenie jest z
miej scami numerowanymi),

c) imię, nazwisko zamawiającego,

d) numer telefonu kontaktowego,

e) dane do faktury VAT: nazwa ftrmy, adres, NIP (w przypadku, gdy zarnawiający chce otrzymać
fakturę).

4. Podając numer telefonu klient wyrażazgodę na kontakt ze strony SCK w celu skutecznej

obsługi rezerwacjt w przypadkach ewentualnych zmlanw repertuarze, itp.

5. Dokonana rezerwacja zachowuje wazność przęz 7 dni kalendarzowych, nięzależnię od,

sPosobu rezerwacjt. Po ich upływie rezerwacjatraci wazność (liczymy od dnia następnego po

dniu rezerwacji). Jeżeli jednak termin wydarzeniajest krótszy niż7 dnipłatność za bilet musi
nastąPiĆ nie PÓźniej niZ w ostatnim dniu roboczym poprzedzĄąaym wydarzenie

w kasie lub przelewem na rachunek bankowy SCK (decyduje data wpływu na konto SCK).
6. Po uPływie terminu wazności rezerwacji pracownik oddziału SCK, w którym ma odbyć się

wYdarzenie, odpowiedzialny jest aby niezapłacone rezerwacje anulowaó, a miejsca skierowaó

do ponownej sprzedaży.

7. MaksYmalna ilość zarezerwowanych biletów indywidualnych przez jedną osobę na

pojedyncze wydarzenie wynosi 10 sztuk.

B. Rezerwacji grupowych tj. powyżej 10 sztuk biletów prosimy dokonyłvaó telefonicznie lub
osobiście w oddziale sck, w którym odbywać się będzie wydarzenie.

9. W szczególnych przypadkach termin rezerwacji może byc przedłużony przez pracownika

SCK.

10. W dniu wydarzenia i dniu poprzedzającym dzieńwydarzenia rezerwacjinie przyjmuje się.

11. PłatnoŚÓ za zaręzerwowane bilety indywidualne i grupowe należy dokonywać osobiście
w kasach biletowych SCK lub przelewem na rachunek bankowy SCK w ING BaŃu śląskim



na nr 33 1050 1,2141000 0023 4t23 1t87.

12. W przypadku chęci zakupu biletów ptzęz podmioty gospodarcze, firmy, fundacje,

stowarzyszenia, szkoły iĘ. (za wyjątkiem osób frzycznycĘ, konieczna jest wstępna

rezerwacjaw kasie biletowej SCK oraz podanie pełnych danych do wystawienia faktury VAT,

Po dokonanej rezerwacji:

a) w przypadku wybrania płatności gotówkowej naleĘ udaó się do Dziafu finansowo-księgowego w

celu wystawienia faktury vAT, a następnio dokonaó płatności w kasie głównej sck.

b) w prąpadku wpłat dokonywanych przelewem bankowym faktury VAT będą wYstawiane w

terminie do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano wPłatY zabiletY i wYsłane

na adres firmy.

!3.Zwezęrwowane i opłacone bilety indywidualne i grupowe należY odbieraĆ w kasach

biletowych SCK do dnia wydarzonia. Klient jest zobowiązany do poinformowania kasjera,

że bilet będzie odebrany w innym oddziale niż wydaruęnie. W przeciwnym wYPadku jego

odbiór będzie możliwy wyłączniew miejscu, w którym ma odbyĆ się wydarzenie.

§3

Sprzedażbilętów indywidualnych i grupowych

1. Bilety nawydarzenia SCK sprzedawane są w kasach biletowych, tj.:

a) SCK Bytków ul. Niepodległości 45, Siemianowice S1.

- tęl. 32 2ż8-72-80 wew. 1 6

kasa biletowa czynna,.

- poniedziałek/wtorek - w godz. 12.00 - 18:30

- środalczwartek/piątek - w godz. 9.30 - 17.00

- dodatkow o na 2 godziny przedwydarzeniem odbywającym się w SCK Bytków, na które biletY

nie zostały wcześniej wyprzedan e orazna 1 godzinę po rozpoczęciu wydarzenia.

b) SCK ol Jarzębtna ul. Wierzbowa 2, Siemianowice Sl. - tel. (32) 228-48-46

punkt sprzedaży biletów azynny:

- poniedziałeVwtorek/środa/czwartek/piątek - w godz. 10,00 - 18.00

- dodatkowo na 1 godzinęprzedwydarzeniem odbywającym się w SCK olJarzębina. na które biletY

nie zostały wcześniej wyprzedane orazna 30 minut po tozpoazęciu wydarzenia.

c) SCK o/ park Tradycji ul. orzeszk owej 12, Siemianowice Ś1. - (32) 1 65,27 -40 wew. 1 6

punkt sprzedaży biletów azynny:

- poniedziałek/wtorek/środalczwarlek - w godz. 11.00 - 17.00



- piątek/sobota - w godz.12.00- 18.00

- niedziela - nieczynne

- dodatkowo na 1 godzinę przed wydarzeniem odbywającym się w SCK o/park Tradycji, na które
biletY nie zostałY wcześniej wyprzedanę orazna 30 minut po rozpoczęciu wydarzenia,

d) SCK o/Willa Fitznęraul. Fitznerów 3, Siemianowice Śt. - 1:z1 763 -27-3g

punkt sprzedaży biletów czynny:

- poniedziałek/wtorek/środaJczwartek/piątek - w godz. 12.00 - 16.00

- dodatkowo na 1 godzinę przed wydarzeniem odbywaj ącym się w SCK o/Willa Fitznera, na które
biletY nie zostały wcześniej wyprzedanę oraz na I godzinę po rozpoczęciu wydar zenia.

e) SCK olZuneczęk ul. oświęcimska 1, Siemianowice Śl. - (32) 204-II-2]
punkt sprzedaży biletów azynny

- poniedziałeVwtorek/ śr o dal czw artek/piątek - w go dz, 8. 00 - 1 6. 00

- dodatkowo na 1 godzinę przed wydarzeniem odbywającym się w SCK o/Zameczek, na które bilety
nie zostały wcześniej wyprzedane orazna 1 godzinę po rozpoczęciu wydarzenia"

0 SCK o/Amfiteatr ul. Chopina 7, 4I-7O0 Siemianowice Śląskie ( w okresie letnim) puŃt sprzed,aży

biletów azynny:

- naT godziny przedwydarzentem odbywającym się w SCK o/Amfiteatr, na które bilety nie zostały

wcześniej wyprzedane oraz na 30 minut po rozpoczęciu wydarzęnia.

Ż, SCK zastrzega sobie prawo zmiany godzinurzędowania kas biletowych w poszazególnych

oddziałach sck.
3. płatności zabilety w kasach biletowych scl( mozna dokonywać:

a) gotówką,

b) kartą płatniczą/Lłedytową (tylko w wybranych oddziałach SCK),
c) PrzedPłata w formie przelewu bankowego - przelew powinien być dokonany w terminie najpóźniej

na2 dni przed wydarzeniem. Liczy się data wpływu na rachunek bankowy scl(.
4. SCK nię odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodow ane przez

operatora systemu.

5. Dowodem sprzeduży jest bilet wydrukowany z systemu sprzed,aży SCK, który powinien

zawięraÓ; datę, godzinę i nazwę lmpręzy,rządimiejsce, cęnę zuwzględnieniem podatku VAT,
numer biletu, kupon kontrolny. Wraz z biletem klient otrzymuje paragon z kasy fiskalnej,

który zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.

6. SCK nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów indywidualnych i grupowych.

7. Faktury na rzęcz osób fizycznych wystawiane są na życzenie klienta (tylko na podstawie

Paragonu fiskalnego), w terminie 3 miesięcy od momentu wpłaty za bllety przelewem na

konto sck lub zakupu biletów za gotówkę w kasie biletowej sck.

/



8. SCK nie odpowiada zabileĘ zagubione przęzkupującego,

9. Maksymalna ilość kupionych biletów indywidualnych przez jodną osobę na PojedYncze

wydarzenie wynosi 10 sztuk."

§4

ZwroĘ biletów indywidualnych i grupowych

1. osoba, która zakupiła bilety w kasie biletowej SCK lub dokonała wp łatY zabileĘna rachunęk

bankowy SCK, moze dokonać zwrotu biletów tylko w Kasie Głównej SCK.

2. Wraz ze z,ł{racarlymbiletem klient zobowiązany jest przedłoĘó w Kasie Głównej SCK

paragon z kasy fiskalnej, który otrTqałw momencie zakupu biletu. W PrzYPadku jego braku

kasa Główna ma prawo odmówieniaptzyjęciazwrotu biletu.

3. Klient zvłracĄącbilet zobowiązany jest do wypełnienia formularza protokołu zrvrotu.

4. Zwtotupieniędzy dokonuje się w formie gotówki lub przelewu bankowego.

5. W przypadku zwrotu biletów którego zal<up udokumentowany był fakturą VAT, zwrotu

dokonuje się na postawie wystawionej faktury korygującej VAT,

6. SCK przyjmuje zwroty zakupionych biletów na następujących zasadach:

a) w przypadku, gdy wydarueńę nie odbędzie się zptzyazynLeżących po stronie SCK m. in. w

prrypadku odwołania lub przeniesienia terminu wydarzenia tj.:

_ w przypadku przeniesienia terminu wyduzenia, Kupujący możę odstąpió od umowY w terminie 14

dni od dnia poinformowania Eo przezSCK o zmiańeterminu wydarzenia. W prryPadku gdY termin

nowego wydwzeniajest krótszy niż 1,4 dni to rczygnacjapowinna nastąPió nie PÓzniej niŻ na dwa

dni roboczę poptzedzające dzień, wy duzeria.

_ w prąrpadku odwołania wydarzenia zprTyczynleżącychpo stronie SCK, zwroty będą dokonYwane

terminie do 30 dni po odwołanym wydarzeniu (liczącod dnia, w którym miało się odbYÓ wYdarzenie).

b) w przyp adkurezygnacji klientazwydarzenia, zwrofu biletu nie przyjmuje się na dwa dni robocze

poptzedzające datę imprezy. W tym prąrpadku SCK zastrzega sobie prawo Pobrania oPłatY

manipulacyjnej w wysokości 15% sumy zwracanych biletów, jednak nie mniej riż5,00 ń,

7. SCK nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane w jego siedzibie Ptzęz firmY

zewnętrzne, na które sprzedażbiletów nie jest prowadzona w kasach biletowYch SCK PoPrzez sYstem

sprzedaĘ SCK. W takim prąlpadku zwroty biletów realizuje jej bezpoŚredni otganizatot

§5

Ochrona danych Kupuj ącego

1. przechowylvanię i przetwwzanie otrzymywanyoh danyoh odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1

roz,potządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 kwietnia 2076 w



SPrawie ochronY osób fizYcznyń w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sPrawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych),

2. PoPrzez Podanie danych do wypełnienia formularza zamówienia Kupujący wyrażazgodę na

Przetwarzanie danych osobowych przęz Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowi-
cach Śląskich, ul. Niepodległości 45, 4I-106 Siemianowice Śląskie w celu rezerwacjii kupna
biletów . Dane osobowe tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, miejscowość, dane do

faktury: nazwaPodmiotu, NIĘ ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, Kupujący

Podaje dobrowolnie, a podstawą ich przetwarzania jest realizacja sprzed,aży biletów on-line.

3. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty przetw arzające je na zlecenie Sięmia-
nowickiego Centrum Kultury oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania
danYch na Podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub insty-

tucje Państwowe, gdy wystąpiąz żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

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

5. PoPrzez Podanie danych do zarejestrowania rezerwacji biletów Kupujący wyraża zgodę na

Przechowywanie i przetwarzanieprzezSCK danych osobowych Kupującego w celu realizacji
zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym orazw celu wszelkich działańniezbędnych

do fuŃcjonowania systemu sprzedaży biletów.

6. Dokonując rczerwacji biletów Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych danych,

komPletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki

Powstałe w wYniku podania błędnych danych wyłącznąodpowiedzialność ponosi Kupujący.

§6

Zasady uczestniczenia w imprezach SCK w okresie pandemii C9VID 19

1. ZakuP biletów otazuczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w SCK odbywa się na

Podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021

w sPrawie ustanowienia okreŚlonych ograniczeń,nakazów izakazów w związku z wystą-

pieniem stanu epidemit z późniejszymi zmianami.

2. W związku z pandemią, przebywanie w obiektach SCK wymaga przestrzeganiabieżą-

cych przepisów sarritamo- epidemiologicznyclr.

3. Uczestnik imprezy powinien zapoznać się z aktualnyn regulaminem obiektu SCK.

§7

Inne postanowienia

1, BiletY wstęPu bez kuponu kontrolnego są nieważne i nie upow ażniają do wejścia na



wydarzenie.

2. SCK nie przyjmĄebiletów w komis.

3. Klientowiprzysługujetylko jedna lzrńżkanadanewydarzenie (zniżl<tniesumująsię).

4. W hakcie sptzeduży biletów ptzedodbywającym się wydarzeniem kasjer aby nie wYdłuŻaó

kolejki oczeĘących moze w danym momencie odmówió rezerwacji biletu na inną imPrezę.

5. osoby przebywające na terenie SCK zobowiązane są zachować bilet wstępu do ewentualnej

konholi. Wyznaczeni pracownicy SCK mają prawo kontroli biletu w czasie trwania

wydarzenia.

6. Klienci zobowiązani są zajmowaó miejsca określone na bilecie wstępu, chyba że wstęP na

wydarzenie j est nienumerowany.

7. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgodY

ScK 1ń organizatoruittptezy. Nagrywanie lub robieniezdjęóbezzgody jest zńronione.

8. SCK zastrzega sobie prawo do zrrian w repertuarze.

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie intemetowej www.siemck.pl oraz kasach

biletowych SCK.

10. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 18.01.2022 roku




