
WARUNKI SERWISU 
I. Postanowienia ogólne 
1. Sprzedaż biletów na wydarzenie EuroHockey Championship II - Gniezno prowadzi Hokej Superliga 
Sp. z o.o. ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań, (KRS: 0000782566, NIP: 7822861039, REGON: 
383144245). Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Hokeja na Trawie, ul. Starołęcka 36, 61-
361 Poznań (NIP: 779-10-62-572), zwany dalej Organizatorem. 
2. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
3. Hokej Superliga Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane na Stadion im. 
Alfonsa Flinika w Gnieźnie – zwanym dalej Stadionem. 
4. Bilety można nabywać: 
- przez Internet za pośrednictwem serwisu https://bilety.eurohockeygniezno.pl/. 
5. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów. 
 
II. Zasady sprzedaży biletów w serwisie https://bilety.eurohockeygniezno.pl/ 
1. https://bilety.eurohockeygniezno.pl/ jest serwisem sprzedaży prowadzonym przez Organizatora i 
prowadzi dystrybucję biletów na wydarzenie Mistrzostwa Europy grupy B w Gnieźnie odbywające 
się na Stadionie w dniach 15-21 sierpnia 2021r. 
2. W celu dokonania zakupu należy wejść na stronę https://bilety.eurohockeygniezno.pl  i wybrać 
odpowiedni bilet na wydarzenie oraz odpowiednia ilość. Kupując więcej niż jeden bilet, kupujący 
wprowadza dane osobowe innych osób, dla których dokonuje zakupu biletów i tym samym bierze 
odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych. 
3. Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a Organizatorem zostaje zawarta w momencie dokonania 
przez nabywcę zamówienia oraz po uiszczeniu zapłaty przelewem bankowym lub przy użyciu karty 
płatniczej. 
4. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora. 
5. Do klienta należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do 
jednoznacznej jego identyfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez 
klienta swoich danych osobom trzecim. 
6. Wyłącznym operatorem realizującym płatności na rzecz Organizatora jest serwis Płatności 
PayU. Przed złożeniem zamówienia w serwisie Organizatora nabywca powinien zapewnić sobie 
możliwość korzystania z w/w serwisu. 
7. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana 
natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu 
odnotowania płatności przez Hokej Superliga. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, 
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia. 
8. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności w sytuacjach spornych zaleca się 
wydrukowanie potwierdzenia przelewu z serwisu Płatności PayU. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów na poszczególne imprezy. Zmiana cen 
nie dotyczy biletów za które nabywcy zapłacili cenę sprzedaży przed ogłoszeniem przez Organizatora 
informacji o zmianie ceny. Ceny biletów dziennych, tj. na wszystkie mecze odbywające się w danym 
dniu wynoszą: 

 Cena Normalny = 20 PLN 

 Cena Ulgowy = 15 PLN  
10. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od 15.07.2021r. 
11. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich zakupieniu co do zgodności 
daty, godziny i miejsca imprezy, ilości oraz ceny biletów.  
 
III. Zwrot biletów 
1. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi. 
2. Informacje dotyczące daty i godziny meczów w ramach Mistrzostwa Europy grupy B na Stadionie w 
Gnieźnie publikowane są na stronie fanpage Facebook @EuroGniezno. 
 
IV. Prawa i obowiązki stron 
1. Nabywca zobowiązany jest : 
a) do korzystania ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego 
regulaminu oraz dobrymi obyczajami; 
b) do nieprzenoszenia praw wynikających z transakcji na osoby trzecie; 
c) do podania prawdziwych danych osobowych oraz danych dotyczących płatności; 



d) do niewykorzystywania strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych 
rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych; 
2. Klub ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, 
w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej; 
3. Klient rejestrując się w serwisie Organizatora oświadcza, że znane mu są konsekwencje 
cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym 
oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez 
ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia 
szkody na drodze cywilnej. 
4. Nabywca, w chwili dokonania zakupu biletu uprawniającego do uczestnictwa w meczu w 
charakterze widza, akceptuje ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
wywołującym chorobę COVID-19 i jest w pełni świadomy ewentualnej możliwości zakażenia. Z 
uwagi na powyższe, nabywca  zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora, 
związanych z potencjalnym zakażeniem podczas trwania meczu wirusem SARS-CoV-2, wywołującym 
chorobę COVID-19. 
 
V. Postanowienia końcowe 
1. Nabycie biletu na dany dzień meczowy nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na jakikolwiek inny 
dzień meczowy. 
2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego 
regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie 
spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego. 
5. Osoby przebywające na stadionie im. Alfonsa Flinika w Gnieźnie zobowiązane są do 
przestrzegania regulaminu imprezy masowej. 
 


