REGULAMIN IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH NA STADIONIE POZNAŃ W RAMACH
PAKIETU PLATINUM

(zwany dalej: „Regulaminem”)

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Zleceniodawcy, a także zasady
organizacji Imprez organizowanych przez KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu.
§1
[Definicje]
1.

Cennik – załącznik nr 1 do Regulaminu zawierający szczegóły i ceny Pakietów Imprez;

2.

Dzień Meczowy – dzień, w którym na Stadionie odbywa się mecz piłki nożnej lub inna impreza
masowa;

3.

Impreza – impreza okolicznościowa organizowana przez Organizatora na Stadionie na zlecenie
Zleceniodawcy;

4.

Organizator lub Klub - KKS Lech Poznań Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17 (60320 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000116034, o kapitale zakładowym w wysokości: 540,394 zł opłaconym w całości, NIP:
7871938871;

5.

Pakiety – możliwe do wyboru przez Zleceniodawcę pakiety poszczególnych Imprez, różniące
się liczbą i rodzajem atrakcji, czasem trwania Imprezy oraz ceną;

6.

Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi
zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku,
a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: powódź, pożar, wybuch, trzęsienie
ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak
lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych,
działania wojskowe, zamieszki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne.

7.

Stadion – Stadion Poznań położony w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17;
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8.

Uczestnik – dziecko w wieku 5-12 lat, które zostało zgłoszone przez Zleceniodawcę do udziału
w Imprezie;

9.

Umowa - umowa zawarta przez Organizatora i Zleceniodawcę;

10. Zleceniodawca - osoba która wpłaca zadatek na poczet organizacji Imprezy dokonując rezerwacji
oraz osoba, która ukończyła 18 lat i będzie sprawowała faktyczną opiekę nad uczestnikami Imprezy
podczas Imprezy;

§2
[Postanowienia ogólne]
1.

Organizowane Imprezy mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt państwowych.

2.

Rodzaje oraz ceny Pakietów Imprez wyrażone w złotych polskich i zawierające należny podatek
od towarów i usług (VAT) określa Organizator w Cenniku.

3.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów dostępnych na zorganizowanie Imprezy
na Stadionie, jak również częstotliwości i sposobu ich organizacji.

4.

Jeżeli Organizator wskutek zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać
któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy organizacji Imprezy, Organizator będzie
zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania. Organizator ma obowiązek poinformowania
Zleceniodawcy o tym, że nie może wykonać zobowiązania w najszybszym możliwym terminie.

5.

Organizator przedstawi na swojej stronie internetowej Cennik organizacji Imprez.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany do zmiany raz ustalonych cen Biletów VIP
na Imprezy organizowane w Klubie.

§3
[Procedura rezerwacji]
1.

Zleceniodawca dokonuje rezerwacji terminu Imprezy wraz z podaniem liczby gości telefonicznie
pod numerem: +48 795 566 526 lub mailowo pod adresem: prezenty@lechpoznan.pl.

2.

Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 200
zł (słownie: dwieście złotych) na konto bankowe o numerze: 98 1140 1124 0000 2459 7700 1005.
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3.

Zleceniodawca może dokonać zmiany liczby gości lub terminu Imprezy, pod warunkiem, że dokona
tego najpóźniej 3 (trzy) dni przed rezerwowanym terminem Imprezy.

§4
[Zasady organizacji Imprez]
1.

W Imprezie mogą brać udział Zleceniodawca oraz Uczestnicy spełniający wymogi wiekowe zgodnie
z § 1.

2.

Imprezę okolicznościową w ramach Pakietu PLATINUM może organizować tylko jeden
Zleceniodawca.

3.

W przypadku, gdy rzeczywista liczba gości będzie mniejsza od wymaganej minimalnej liczby gości
dla wybranego Pakietu podanej w Cenniku, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić pełną kwotę
wybranego Pakietu.

4.

W przypadku, gdy liczba gości jest większa od liczby gości zadeklarowanych przez Zleceniodawcy,
Zleceniodawca

zobowiązany

jest

dopłacić

za

każdą

kolejną

osobę,

zgodnie

z Cennikiem.
5.

Podczas Imprezy opiekę nad Uczestnikami sprawuje Zleceniodawca. Uczestnicy znajdujący
się pod pieczą Zleceniodawcy mają obowiązek wykonywać polecenia pracowników Klubu dotyczące
przebiegu udziału w Imprezie.

6.

Uczestnicy przebywający na terenie Stadionu w trakcie trwania Imprezy zobowiązani
są do wykonywania poleceń przedstawicieli Organizatora również w sprawach nieobjętych
niniejszym Regulaminem, dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania Stadionu.

7.

Wszystkie atrakcje szczegółowo opisane w Cenniku organizowane są na terenie Stadionu. Trening
z Trenerem Akademii Lecha Poznań odbywa się na bocznym boisku BT1 albo BT4,
w zależności od dostępności lub decyzji Trenera.

8.

Klub nie zapewnia Uczestnikom odzieży oraz obuwia do treningu. Strój należy przynieść
we własnym zakresie.

9.

Na Imprezę nie można wnieść własnych produktów spożywczych oraz własnego cateringu.

10. Organizator może zapewnić fotografa, który przygotuje fotorelację z Imprezy za wymogiem
uzyskania wszystkich zgód, o których mowa w ust. 12 poniżej. Fotorelacja zostanie udostępniona
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Zleceniodawcy przez Organizatora drogą mailową w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po Imprezie,
na wskazany wcześniej w zgłoszeniu adres e-mail.
11. Podczas Imprezy, fotograf, o którym mowa w ust. 11 powyżej, może wykonywać zdjęcia
Uczestnikom, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody rodziców albo przedstawicieli
ustawowych Uczestników na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika
w formie fotografii. Formularz zgody zostanie udostępniony rodzicom albo przedstawicielom
ustawowym Uczestników przed Imprezą.

§5
[Polityka ochrony danych osobowych]
1.

Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO.

2.

Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Zleceniodawcy oraz Uczestników
niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego
między nimi:

3.

a)

imiona i nazwiska Zleceniodawcy oraz Uczestników,

b)

adresy elektroniczne oraz numer telefonu Zleceniodawcy,

c)

wizerunek Zleceniodawcy oraz Uczestników.

W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej ze Zleceniodawcą, Organizator
może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób
jej rozliczenia.

4.

Organizator może udzielić informacji o danych, o których mowa powyżej, upoważnionym organom
państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5.

Organizator nie może przetwarzać danych osobowych Zleceniodawcy lub Uczestników
po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

6.

Organizator, który przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy, jest obowiązany zapewnić
Zleceniodawcy dostęp do aktualnej informacji o:
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a)

udostępnianych

przez

usługodawcę

środkach

technicznych

zapobiegających

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną,
b)

podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie
przekazania,
o

jeżeli

powierzenie

usługodawca
do

zawarł

przetwarzania

z

tym

danych,

o

podmiotem

umowę

których

mowa

w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.

Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Zleceniodawcy stale i łatwo dostępne
za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

8.

Organizator może powiadomić Zleceniodawcy o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem
ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

9.

Niezależnie od powyższych postanowień, uczestnictwo Zleceniodawcy lub Uczestnika
w Imprezie stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zapewniających jego identyfikację.

10. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy oraz Uczestników jest KKS Lech Poznań S.A.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60 - 320. Kontakt z Organizatorem jest możliwy:
a)

przez e-mail: lech@lechpoznan.pl

b)

telefonicznie: (61) 8863000

11. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt drogą mailową
na adres e-mail: inspektorodo@lechpznan.pl.
12. Organizator może przetwarzać dane osobowe Zleceniodawcy oraz Uczestników w celu
przeprowadzenia fotorelacji z Imprezy na Stadionie, a także w celach promocyjnych
i marketingowych związanych z działalnością Organizatora.
13. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora
tj.

promocja

Organizatora

oraz

propagowanie

pozytywnego

wizerunku

Organizatora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz tam gdzie ma to miejsce na podstawie zgody Uczestnika
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
14. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Zleceniodawcy oraz Uczestników przez okres
niezbędny do zrealizowania ww. celu lub wyrażenia przez niego sprzeciwu lub do czasu odwołania
udzielonej przez Zleceniodawcę lub Uczestników zgody.
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15. Dane osobowe Organizator będzie przekazuje firmom współpracującym z Organizatorem
w realizowaniu ww. celu takim jak: firmy marketingowe, PR, IT.
16. Zleceniodawca i Uczestnicy mają prawo do:
a)

wycofania zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na posługiwanie się danymi osobowymi Zleceniodawcy i Uczestników przez cały okres
obowiązywania zgody tj. przed jej wycofaniem.

b)

dostępu do danych osobowych,

c)

żądania sprostowania danych osobowych,

d)

żądania usunięcia danych osobowych,

e)

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f)

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
Uczestnika,

g)

do przenoszenia danych osobowych,

h)

wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6
[Postanowienia końcowe]
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 mara 2009 roku (Dz. U. nr 62 poz. 504)
o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Zleceniodawcy będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących
mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
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postanowień

niniejszego

Regulaminu

z

powyższymi

przepisami,

pierwszeństwo

mają

te przepisy.
3.

Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Zleceniodawcy
o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem
ich wejścia w życie.

4.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane
zgodnie z jej postanowieniami.

5.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są w siedzibie
Klubu oraz na oficjalnej stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.lechpoznan.pl.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Zleceniodawca będzie ogłaszał na powyżej wskazanej
oficjalnej stronie internetowej.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)

następstwa działania Siły Wyższej,

b)

wszelkie szkody w mieniu Zleceniodawcy lub Uczestników niewynikające z zachowań
lub zaniechań Klubu lub jego pracowników,

c)

jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Zleceniodawcy lub Uczestników, powstały w wyniku
nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę lub Uczestników poleceń Organizatora
lub postanowień niniejszego Regulaminu,

d)

wszelkie zachowania Zleceniodawcy lub Uczestników względem innych Uczestników,

e)

jakiekolwiek rzeczy pozostawione lub zgubione przez Zleceniodawcę lub Uczestników
na terenie Stadionu.

7.

Wszelkie spory wynikłe w związku z stosowaniem niniejszego Regulaminu będą w miarę możliwości
rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W razie braku możliwości
rozstrzygnięcia polubownego, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Klubu.

8.

Wszystkie osoby biorące udział w Imprezie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności regulaminu
Stadionu.

9.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku.

10. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
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11. W przypadku gdy jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub niemożliwe będzie
wykonanie któregokolwiek z postanowień Regulaminu, to pozostała część Regulaminu zachowuje
moc obowiązującą.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PAKIETÓW USŁUGOWYCH

Pakiet PLATINUM** dla 10 osób, każda dodatkowa osoba 200zł (maksymalna liczba uczestników 15), czas trwania 2h przed meczem i mecz.
a) Wycieczka po Stadionie,
b) Video życzenia od ulubionego piłkarza,
c) Wizyta piłkarza przed meczem w skyboxie,
d) 10 voucherów na mecz dla rodziców,
e) Loża VIP,
f)

Zaproszenia,

g) Przekąski, napoje (paluszki, ciastka, soki, szampan bezalkoholowy dla dzieci),
h) Tort,
i)

Pizza,

j)

Prezent dla Jubilata (koszulka meczowa, voucher na Dziecięcą Eskortę pakiet biały/ Pakiet biały
w dniu meczowym, szalik Lecha Poznań, fankarty i plakat piłkarzy z autografami)

k) Pamiątkowe zdjęcia w wersji elektronicznej,
l)

Parking,

m) Serwis sprzątający,
n) Internet Wi-Fi
Cena: 4000zł

**Do pakietu PLATINUM można dokupić:
a) Obecność maskotki Koziołka - 100zł.

KKS Lech Poznań S.A.

T: +48 (61) 886 30 00

Stadion Poznań, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

F: +48 (61) 886 30 10

M:

lech@lechpoznan.pl
/lechpoznan.oficjalna

