FUNDACJA EDUKACYJNA STERNIK

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW NA BAL STERNIKA
§ 1 Definicje
Organizator - Fundacja Edukacyjna „STERNIK” z siedzibą przy ul. Pożaryskiego 28, wpisaną do
Rejestru

Stowarzyszeń,

Innych

Organizacji

Społecznych

i

Zawodowych,

Fundacji

i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000362017, REGON: 015624022, NIP: 5262759065.
Rezerwujący – Osoba, która korzysta ze stronny internetowej, w celu rezerwacji i zakupu biletów
na Dobroczynny Bal „STERNIKA”.
Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem: www.balsternika.com, za pośrednictwem,
której dokonuje się rezerwacji biletów.
Bilet – imienne zaproszenie na Dobroczynny Bal „STERNIKA”
§2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacj biletów na Dobroczynny Bal „STERNIKA”,
który obędzie się w Hotelu „Mariott” al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 w Warszawie w dniu
02.03.2019 r.
2. Rezerwujący przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed
dokonaniem rezerwacji biletów.
3. Dokonanie

rezerwacji

biletów

poprzez

stronę

internetową

równoznaczne

jest

z akceptacją regulaminu.
§3 Rezerwacja i zakup biletów
1. Bilety

na

wydarzenie

można

rezerwować

jedynie

poprzez

Stronę

Internetową

www.balsternika.pl
2. Bilety dostępne są w trzech opcjach:
a. bilet dla pary [450,00 zł]
b. rezerwacja stolika (6 par) [2 700,00 zł],
c. bilet dla pary absolwentów Szkół Stowarzyszenia „STERNIK” [225,00 zł].
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3. Rezerwujący może dokonać rezerwacji maksymalnie 3 biletów dla pary lub maksymalnie
2 stolików.
4. Po dokonaniu rezerwacji poprzez Stronę Internetową balu, Rezerwujący otrzyma na podany
podczas rezerwacji adres e-mail, potwierdzenie rezerwacji oraz dane do dokonania płatności
za zarezerwowane Bilety. Tytuł wpłaty: Opłata za udział w balu w dn. 02.03.2018,
imię i nazwisko osoby wpłacającej.
5. W przypadku niezarejestrowania przez Organizatora wpłaty na koncie do 14 dnia od
dokonania rezerwacji, zostaje ona anulowana a bilety trafiają ponownie do sprzedaży
ogólnej.
6. Organizator

potwierdzi

zaksięgowanie

na

swoim

rachunku

wpływu

z

tytułu

zarezerwowanych Biletów drogą mailową na adres podany przez Rejestrującego
w trakcie rezerwacji Biletów.
7. Przesłane potwierdzenie stanowi dowód zakupu biletu/biletów.
8. Bilety w formie zaproszeń na bal, Rezerwujący będzie mógł odebrać przed planowanym
wydarzeniem w palcówkach Stowarzyszenia „STERNIK”. Szczegóły dotyczące odbioru
będą przekazane drogą mailową.
9. Rezerwujący, który dokonuje rezerwacji Biletów, zobowiązany jest do podania
w trakcie procesu rezerwacji danych t.j. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
10. Rezerwujący, który dokonał rezerwacji Biletów dla innych osób zobowiązuje się także, do
podania imion i nazwisk tych osób na adres: balsternika@sternik.edu.pl
11. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania o usadzeniu gości przy
stolikach.
12. Ilość miejsc na Dobroczynny Bal „STERNIKA” jest ograniczona. Organizator, będzie
prowadził rezerwację Biletów przez Stronę Internetową balu do czasu wyczerpania limitu
miejsc.
§4 Zwrot biletu
1. Rezerwujący może dokonać zwrotu zakupionego biletu/biletów, najpóźniej 20 dni przed
rozpoczęciem balu.
2. W celu zwrotu Biletu/Biletów, należy skontaktować się z koordynatorem projektu –
Kamilem Wołoszką mailowo: balsternika@sternik.edu.pl lub telefonicznie: 502 921 141.
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
Tel. +48 22 515 11 60; Fax +48 22 515 11 61; E-mail: fundacja.edukacyjna@sternik.edu.pl
NIP 952-20-95-346; REGON 142502013, KRS 0000362017
Nr konta PLN: 79 1910 1048 2201 0338 7814 0001 Santander Bank Polska Oddział w Warszawie

FUNDACJA EDUKACYJNA STERNIK
Koordynator przekaże informacje szczegółowe, dotyczące dalszej procedury zwrotu
biletów.
§5 Dane osobowe
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie rezerwacji i zakupu
biletów, jest Fundacja Edukacyjna „STERNIK” oraz Stowarzyszenie Edukacji i Rodziny
„STERNIK”.
4. Udostępnione dane przetwarzane będą jedynie w celach związanych z organizacją
Dobroczynnego Balu „STERNIKA”.
5. Podanie danych przez Rezerwującego jest dobrowolne, niemniej jest konieczne by nabyć
Bilety na Dobroczynny Bal „STERNIKA”.
6. Rezerwujący ma prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania i ich
usunięcia.
7. Adresem właściwy do kontaktu w wymienionych celach jest: iodo@sternik.edu.pl
§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci Internet za pośrednictwem,
której Rezerwujący dokonują rezerwacji Biletów. Organizator nie ponosi także
odpowiedzialności za działanie serwisów bankowych za pomocą, których Rezerwujący
dokonują płatności za Bilety.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Strony Internetowej,
dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Rezerwujących
o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania Strony Internetowej
i czasowego zawieszania możliwości rezerwacji wszystkich lub niektórych Biletów za
pośrednictwem Strony Internetowej.
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