REGULAMIN KARTY KIBICA, KARNETÓW I BILETÓW

DEFINICJE
1. Klub – oznacza MKS „Chojniczanka 1930” Chojnice z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 12,
89-600 Chojnice.
2. Mecz – oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na stadionie.
3. Stadion – oznacza nieruchomość usytuowaną w Chojnicach, przy ulicy Mickiewicza 12, na
której rozgrywane są mecze.
4. KK – oznacza Kartę Kibica.
5. Bilet – oznacza dowód zakupu prawa uczestnictwa w meczu piłkarskim.
6. Karnet – oznacza dowód zakupu prawa uczestnictwa w meczach w ramach rundy.
7. Usługi sprzedaży internetowej – oznaczają serwis internetowy umożliwiający zakup biletów
dla posiadaczy Karty Kibica na stronie: http://kupbilet.mkschojniczanka.pl
8. Dokument tożsamości – oznacza dokument potwierdzający tożsamość danej osoby,
zawierający aktualną fotografię oraz numer PESEL.

REGULAMIN KARTY KIBICA

1. Karta Kibica jest dokumentem imiennym obowiązującym na czas pięciu lat. Istnieje
możliwość wcześniejszego wyrobienia nowej Karty Kibica (KK). Zarówno przed jak i po
upływie tego okresu koszt wyrobienia KK ponosi właściciel.
2. Cena jednorazowego wyrobienia KK to 10 złotych.
3. KK jest wystawiana tylko i wyłącznie w kasie klubu.
4. Jeden kibic może posiadać wyłącznie aktywną jedną kartę.
5. KK przysługuje wyłącznie osobom powyżej 13 roku życia.
6. Kibic zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości przy wyrabianiu KK.
7. Zdjęcie do KK jest skanowane z dowodu osobistego. W przypadku braku takiego dokumentu
bądź w przypadku kiedy zdjęcie jest nieczytelne lub odbiega od rzeczywistego kasjer może
wykonać zdjęcie kamerą internetową zainstalowaną przy stanowisku kasowym.
8. KK jest obowiązkowa przy zakupie karnetu oraz przy korzystaniu z usług sprzedaży
internetowej.
9. Przed odejściem od punktu wyrabiania KK, kibic zobowiązany jest sprawdzić poprawność
danych zawartych na karcie.
10. KK obowiązuje na mecze organizowane przez Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930”
Chojnice i uprawnia do zakupu biletu (doładowania karty), karnetu (doładowania karty) i
korzystania z usług sprzedaży internetowej.
11. W przypadku utraty KK koszt wyrobienia duplikatu ponosi jej właściciel. Zgubiona karta jest
dezaktywowana.
12. W przypadku ustalenia, iż dana osoba posługuje się nie swoją kartą, Klub ma prawo do jej
zatrzymania lub zablokowania.
13. Kibic w każdej chwili może poprosić o zablokowanie swojej karty i usunięcia danych z
systemu. W takim przypadku jest zobowiązany przedstawić swoją prośbę na piśmie.
14. KK nie wydaje się osobom posiadającym zakaz stadionowy wydany przez właściwy Sąd,
Policję lub Klub, czasowo lub dożywotnio.
15. Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930” Chojnice nie ponosi odpowiedzialności prawnej
bądź materialnej w przypadku decyzji Piłkarskiej Ligi Polskiej, PZPN lub innego organu
decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.

REGULAMIN KARNETÓW
1.
2.
3.
4.

Karnety obowiązują na jedną rundę (wiosenną lub jesienną).
Zakup karnetu możliwy jest tylko w przypadku posiadania KK.
Karnet obowiązuje tylko na wybrane przez kibica miejsce na stadionie.
Wyróżniamy karnety ulgowe i normalne. Ich cena i formy zniżki będą podawane przed
startem każdej kolejnej rundy.
5. Przed startem każdej kolejnej rundy pierwszeństwo zakupu karnetu będą miały osoby, które
taki karnet posiadały w poprzedniej rundzie. Pierwsza faza przedsprzedaży będzie
przeznaczona dla osób chcących zachować dotychczasowe miejsce na stadionie.

6. Karnet jest komputerowo wgrywany na KK – nie istnieje osobny dokument potwierdzający
jego zakup.
7. Karnet zawarty na KK obowiązuje na mecze organizowane przez Miejski Klub Sportowy
„Chojniczanka 1930” Chojnice i ważny jest wyłącznie z aktualnym dokumentem tożsamości
ze zdjęciem.
8. Karnetu nie wydaje się osobom posiadającym zakaz stadionowy wydany przez właściwy Sąd,
Policję lub Klub, czasowo lub dożywotnio.
9. Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930” Chojnice nie ponosi odpowiedzialności prawnej
bądź materialnej w przypadku decyzji Piłkarskiej Ligi Polskiej, PZPN lub innego organu
decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności bądź przesunięcia meczu na inny
termin.
REGULAMIN BILETÓW:
1. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na mecz, a w przypadku opuszczenia stadionu w
trakcie trwania meczu traci ważność.
2. Do zakupu biletu nie jest konieczne wyrobienie KK. Wymagane jest jednak okazanie
dokumentu tożsamości (w tym dokumentu potwierdzającego przysługiwanie ulgi) oraz
zeskanowanie dowodu osobistego w celu pobrania zdjęcia kibica. W przypadku braku takiego
dokumentu bądź w przypadku nieczytelnego zdjęcia kasjer może wykonać zdjęcie kamerą
internetową zainstalowaną przy stanowisku kasowym.
3. Bilet przysługuje na wybrane przez kibica miejsce, wydrukowane na bilecie.
4. Bilet jest ważny wyłącznie z aktualnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.
5. Wyróżniamy bilety ulgowe i normalne. Ich cena i formy sprzedaży będą podawane przed
każdym kolejnym meczem.
6. Zakup biletu poprzez usługi sprzedaży internetowej jest możliwy tylko w przypadku
wcześniejszego wyrobienia KK.
7. Darmowe wejście na mecz przysługuje członkom Klubu i członkom Sekcji Seniora.
8. Usługi sprzedaży internetowej uruchomione zostaną od rundy wiosennej sezonu 2013/2014.
Stosowny regulamin zostanie przedstawiony.
9. Biletu nie sprzedaje się osobom posiadającym zakaz stadionowy wydany przez właściwy Sąd,
Policję lub Klub, czasowo lub dożywotnio.
10. Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930” Chojnice nie ponosi odpowiedzialności prawnej
bądź materialnej w przypadku decyzji Piłkarskiej Ligi Polskiej, PZPN lub innego organu
decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności bądź przesunięcia meczu na inny
termin.

