REGULAMIN AKCJI PRZYZNAWANIA BILETÓW NA IMPREZĘ
„JUWENALIA MEGAWAT BEMOWO 2019”
1. Organizatorem akcji Przyznawania biletów na imprezę „Juwenalia MegaWAT Bemowo 2019”
jest Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

2. Celem akcji jest przyznanie 1.200 biletów mieszkańcom m.st. Warszawy na imprezę
„Juwenalia MegaWAT Bemowo 2019”, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 roku.

3. Bilet uprawnia do wejścia na oba dni koncertów (10 i 11 maja 2019 r.)
4. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie m.st.
Warszawy.

5. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
bilety.bemowo.waw.pl, w dniach od 26 kwietnia 2019 roku od godziny 16:00 do
5 maja 2019 roku do godziny 24:00 włącznie.

6. 1 200 osób, które wypełnią formularz i zostaną wylosowane przez system komputerowy,
otrzyma bilety na Imprezę, o której mowa w pkt. 2.

7. O przyznaniu biletów decydować będzie losowanie (nie kolejność zgłoszeń).
8. Wszystkie osoby, które wezmą udział w akcji, zostaną poinformowane o jej wyniku drogą
elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu, o którym mowa w pkt. 5.

9. Każda osoba biorąca udział w akcji może otrzymać tylko jeden bilet, o którym mowa w pkt.2.
10. Przed wydaniem biletów Organizator przeprowadzi weryfikację poprawności danych podanych
w formularzu.

11. Bilety wydawane będą w dniach 8 – 9 maja 2019 roku w godzinach 8:00 - 18:00 przy specjalnie
przygotowanym stanowisku na parterze Urzędu Dzielnicy Bemowo.
wydawania biletów, osoby uprawnione do ich odbioru, zobowiązane
są okazać przedstawicielom Organizatora pełną wiadomość e-mail z numerem
identyfikacyjnym wysłaną przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (podanie samego
numeru nie uprawnia do odbioru biletu) w wersji papierowej lub elektronicznej (na telefonie
komórkowym). Okazanie w/w dokumentów jest warunkiem odbioru biletu.

12. Podczas

13. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych podanych w formularzu, Organizator
zastrzega sobie prawo do żądania
potwierdzającego prawdziwość danych.

od

uczestnika

akcji

złożenia

oświadczenia

14. Nieodebranie biletu w terminie wskazanym przez Organizatora jest równoznaczne
z rezygnacją z prawa jego odbioru.

15. Uczestnikowi akcji nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do biletu na inną osobę.
16. Wszystkie kwestie sporne związane z akcją rozstrzyga Organizator akcji.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie bez
podania przyczyny pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez
Uczestników. Informacja o zmianie zostanie opublikowana na stronie bilety.bemowo.waw.pl.

