
REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ  

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Dane kontaktowe: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (zwane dalej w Regulaminie „CSK”), 

Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. kom. +48 533 334 142 tel. +48 81 82 00 449, fax. +48 81 82 

00 439. 

2. Centrum Spotkania Kultur jest współprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Województwo 

Lubelskie, REGON: 061730797, NIP: 7123290097, reprezentowane przez: Piotra Franaszka – 

Dyrektora.  

3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji biletów  

na wydarzenia organizowane przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

4. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „Wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy 

działalności statutowej organizowane przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 

5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej CSK, oznacza to stronę internetową 

dostępną pod adresem: www.spotkaniakultur.com.  

§ 2 
BILETY WSTĘPU 

1. Do uczestnictwa w wydarzeniu upoważnione są osoby posiadające ważny bilet, umożliwiający 

posiadaczowi jednorazowe uczestnictwo w wydarzeniu.  

2. Bilet nie może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych i reklamowych  

(w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez zgody 

CSK.  

3. W przypadku wydarzeń odbywających się w salach z miejscami numerowanymi uczestnik 

wydarzenia jest zobowiązany do zajęcia miejsca wyznaczonego na bilecie wstępu.   

4. Do zakupu biletów grupowych uprawnione są grupy zorganizowane liczące nie mniej niż  

10 członków. Bilet grupowy wystawiany jest oddzielnie dla każdego członka grupy.  

§3 

REZERWACJE INDYWIDUALNE 

1. Rezerwacji indywidualnej można dokonywać osobiście bądź telefonicznie pod numerem  

(+48) 81 44 15 675  w Dziale Sprzedaży i Obsługi Widza CSK;  od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00-16.00.   

2. Rezerwacja indywidualna wymaga podania pracownikowi Działu Sprzedaży i Obsługi Widza 

imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty 

elektronicznej. Złożenie rezerwacji jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych rezerwującego, które będą wykorzystywane przez CSK wyłącznie w celu skutecznej 

obsługi rezerwacji (przesłanie potwierdzenia rezerwacji, informacja o ewentualnych zmianach  

w repertuarze).   

3. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 4 dni przed datą Wydarzenia.  

http://www.spotkaniakultur.com/


4. Termin zakupu biletów zarezerwowanych telefonicznie lub osobiście w Dziale Sprzedaży  

i Obsługi Widza CSK wynosi maksymalnie 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Jeżeli termin 

dokonania rezerwacji uniemożliwia zakup we wskazanym powyżej terminie, pracownik Działu 

może ustalić inny termin zakupu przypadający nie później niż na 3 dni przed Wydarzeniem.  

Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem 

rezerwacji i skierowaniem biletów do ponownej sprzedaży.  

5. Płatności za zarezerwowane bilety można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Kasie CSK 

lub przelewem bankowym. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień 

wpływu należności na rachunek bankowy CSK.  

6. CSK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykupu biletów na wybrane Wydarzenia.  

§ 4 

REZERWACJA BILETÓW GRUPOWYCH 

1. Rezerwacji grupowej można dokonywać osobiście bądź telefonicznie pod numerem  

(+48) 81 44 15 675  w Dziale Sprzedaży i Obsługi Widza CSK;  od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00-16.00.   

2. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 10 biletów przez jedną osobę, firmę bądź 

instytucję na jedno Wydarzenie w tym samym terminie.  

3. Termin wykupu biletów grupowych następuje w terminie ustalonym z Działem Sprzedaży  

i Obsługi Widza przypadającym nie później niż na 7 dni od daty dokonania rezerwacji. 

Niewykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, co skutkuje 

powrotem biletów do ponownej sprzedaży 

4. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe można dokonać przelewem na rachunek bankowy 

CSK, podany w potwierdzeniu rezerwacji lub gotówką bądź kartą płatniczą w kasie CSK.  

5.  Zarezerwowane i opłacone przelewem bilety można odbierać w kasie CSK do dnia Wydarzenia. 

Z uwagi na komfort Widzów prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem 

Wydarzenia. CSK nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.   

§ 6 

REKLAMACJE  

1. Osoby zgłaszające się w sprawie reklamacji i zwrotów proszone są o kontakt z Działem 

Sprzedaży i Obsługi Widza CSK.  

2. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od CSK, zmiany terminu lub 

miejsca wydarzenia, CSK zobowiązuje się do zwrotu należności za zakupiony bilet. W takiej 

sytuacji podstawą do zwrotu należności za zakupiony bilet jest posiadanie ważnego biletu wraz  

z paragonem fiskalnym. Brak paragonu fiskalnego skutkuje brakiem możliwości zwrotu biletu. 

Takie bilety można zwracać do 21 dni od daty odwołanego wydarzenia.   

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. CSK zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących powszechnie przepisów prawnych  

i ogólnie przyjętych norm społecznych, w szczególności przepisów przeciwpożarowych oraz 

przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych.  



2. CSK nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane w jej siedzibie przez podmioty 

zewnętrzne, nawet jeżeli sprzedaż biletów na te wydarzenia jest prowadzona przez Kasę CSK. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Kasie Biletowej CSK oraz na stronie internetowej: 

www.spotkaniakultur.com. 

4. CSK zastrzega sobie nieograniczone czasem prawo do zmiany Regulaminu.  

  

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI WIDZA  

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR 

Tel.: 81 44 15 675   

E-mail: obslugawidza@spotkaniakultur.com 

    

 

http://www.spotkaniakultur.com/

