
Regulamin zakupu karnetów na sezon 2021/2022

1. Regulamin określa zasady składania zamówień na zakup karnetów na sezon 2021/2022.

2. Sprzedawcą karnetów poprzez sklep internetowy abilet.pl jest Starogardzki Klub Sportowy

Sportowa S.A. z siedzibą przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w Starogardzie Gdańskim.

3. Karnet na mecze z udziałem zespołu SKS Starogard Gdański, rozgrywane w hali miejskiej im.

Andrzej Grubby w Starogardzie Gdańskim Kupujący nabywa na cały sezon 2021/2022.

4. Przed zakupem karnetu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

oraz jego akceptacją.

5. Kupujący potwierdza zapoznanie się z postanowieniami poprzez odhaczenie właściwych rubryk w
formularzu zamówienia.

6. Warunkiem wejścia na mecz koszykówki rozgrywany w hali miejskiej im. Andrzej Grubby w

Starogardzie Gdańskim jest okazanie zakupionego karnetu.

7. Wszystkie ceny dotyczące karnetów podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich,

zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których

Kupujący jest informowany podczas składania przez niego zamówienia.

8. W celu dokonania zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać rejestracji. Realizacja

zamówień odbywa się po zarejestrowaniu i prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego

formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania określoną na stronie Sklepu.

9. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na karnety,

aż do wyczerpania się zapasów.

10. Zatwierdzenie zamówienia poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia „Zamawiam z

obowiązkiem zapłaty” i wysłanie zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy co

do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane

są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Czas realizacji

zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że karnety są dostępne u organizatorów

wydarzeń. W przypadku niedostępności karnetów Kupujący zostanie poinformowany o stanie

zamówienia.

13. Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających

dokonanie płatności, wysyłki i odbioru zakupionych karnetów, poprzez wypełnienie formularza

online. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.

14. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail,

potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z przyjęciem

zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży towarów z

Kupującym.

15. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy i odbioru zakupionych karnetów: przesyłkę

krajową listem poleconym priorytetowym, przesyłkę kurierską krajową, dostarczenie do

paczkomatu. W dniu wysyłki karnetu do nabywcy wysyłany jest mail potwierdzający jej nadanie.

16. Karnety wysłane pocztą lub kurierem, nie odebrane i zwrócone do Sprzedawcy będą ponownie

wysłane według wyboru Kupującego pocztą lub kurierem, według stawek ujętych w cenniku

dostaw i usług dodatkowych, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Kupującego oraz

opłaceniu przez Kupującego kosztów nieskutecznej i ponownej dostawy.

17. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć zakupiony towar bez wad.

18. Podanie przez Kupującego danych osobowych odpowiednio podczas rejestracji lub w formularzu

zamówienia jest dobrowolne jednakże warunkuje zawarcie umowy, a ich niepodanie może

uniemożliwić świadczenie usług

19. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne znajdujące się na stronie Sklepu są chronione prawami

autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych

oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

20. Sprzedawca informuje, że organizatorzy wydarzeń zastrzegli, że mają prawo zmienić datę i

miejsce wydarzenia z ważnych przyczyn bez obowiązku zapłaty żadnego zadośćuczynienia i

rekompensaty finansowej, w tym zwrotu ceny karnetu. Jako ważne przyczyny należy rozumieć w

szczególności przypadek zaistnienia siły wyższej, ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające



warunki pogodowe, chorobę, dekrety rządowe uniemożliwiających odbycie się wydarzenia, 

niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością organizatora przyczynę 

uniemożliwiającą realizacje wydarzenia oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest 

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności 

zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Wydarzenia. 

21. Kupujący, zawierając umowę kupna karnetu, świadomy jest, iż decyzją Rady Ministrów, w 
związku z panującą pandemią COVID- 19, sezon 2021/2022 może zostać zawieszony lub 
przedwcześnie zakończony.

22. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, dotyczące odwołania rozgrywek, 
wydane odgórnie przez Radę Ministrów czy władze Polskiego Związku Koszykówki.

23. W przypadku, gdy niezależnie od Klubu, sezon 2021/2022 zostanie zawieszony bądź mecze będą 
musiały odbywać się bez udziału publiczności, Klub nie zwraca Kupującemu kwoty zakupu 
karnetu.

24. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i nie będzie wnosił żadnych roszczeń w 
stosunku do Klubu.

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną, 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

26. 25 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. Dokument zezwala m.in. na powrót kibiców do hal i sal sportowych. Podczas 
wydarzeń sportowych publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej 
przewidzianych.

27. ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH:

- co drugie miejsce na widowni;

- w rzędach naprzemiennie;

- w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi: 

 zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;

 zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.


