REGULAMIN
WYDAWANIA I REALIZACJI KARTY UPOMINKOWEJ GTS
– „Karty pełnej wrażeń”
1. Wydawcą KARTY UPOMINKOWEJ GTS jest Gdański Teatr Szekspirowski, dalej
zwany „Teatrem”.
2. KARTA UPOMINKOWA GTS, dalej zwana „Kartą” - bon towarowy wydany na
okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Teatrze.
3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Kartę
w zamian za przekazanie określonej kwoty środków pieniężnych.
4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty.
5. Cena za wydanie Karty wynosi:
a) 90,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt 00/100)
lub
b) 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100).
6. Karta jest wydawana na okaziciela i uprawnia, w miarę dostępności miejsc,
do jej wymiany na:
a) dwa bilety – w przypadku Karty wyszczególnionej w punkcie 5 a) - na dowolne
wydarzenie organizowane przez Teatr, jeżeli łączna cena dwóch biletów nie
przekracza 150% ceny wydania przedmiotowej Karty (bez uwzględnienia ulg i
zniżek);
b) jeden bilet – w przypadku Karty wyszczególnionej w punkcie 5b) – na dowolne
wydarzenie organizowane przez Teatr, jeżeli cena za jeden bilet nie przekracza
135% ceny wydania przedmiotowej Karty (bez uwzględnienia ulg i zniżek).
7. Kartę należy zrealizować w terminie jej ważności, podanym na jej odwrocie.
8. Realizacja Karty polega na jej wymianie na bilet/bilety na wybrane
wydarzenie, organizowane przez Teatr, po uprzedniej rezerwacji dokonanej pod
nr telefonu 58 3510101, na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl lub osobiście
w kasach Teatru w godzinach ich pracy.
9. W przypadku odwołania wydarzenia, na które była dokonana rezerwacja biletu/ów
w ramach realizacji Karty, Teatr zobowiązuje się do zaproponowania rezerwacji
na inne wydarzenie, natomiast Nabywcy/Użytkownikowi nie przysługuje w takiej
sytuacji prawo zwrotu pieniędzy.
10. Karta nie jest czekiem, kartą kredytową ani płatniczą i nie może być wymieniana na
gotówkę. Przy realizacji Karty nie wydaje się reszty ani nie dokonuje zwrotu
pieniędzy.
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11. Realizacja Karty jest niemożliwa w przypadku wydarzeń zewnętrznych, kiedy Teatr
nie jest ich organizatorem.
12. Karta jest realizowana jednorazowo bez możliwości jej podziału.
13. Karta nie podlega zwrotowi.
14. Bilety ze zrealizowanej Karty nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
15. Jeżeli cena biletu/biletów jest wyższa niż maksymalna kwota realizacji Karty,
Użytkownik nie może dokonać dopłaty do ceny biletu/biletów.
16. Za Kartę, która nie zostanie zrealizowana w terminie jej ważności Użytkownikowi nie
przysługuje zwrot pieniędzy.
17. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub niewłaściwe
użycie Karty. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Teatru z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty.
18. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Teatru www.teatrszekspirowski.pl oraz w kasach Teatru.
19. Niniejszy Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę/Użytkownika
z momentem dokonania zapłaty za wydaną Kartę.
20. Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Teatr, po udostępnieniu treści
zmienionego Regulaminu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Teatru.
21. Karty wydane przed dniem obowiązywania zmienionego Regulaminu będą
realizowane na dotychczasowych zasadach zawartych w Regulaminie z dnia
20.11.2015 r. – treść na stronie www.teatrszekspirowski.pl oraz do wglądu w kasach
Teatru.
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