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Regulamin akcji „GKS Tychy – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 

#TwojeNazwiskoGraZGKS” 
 

§ 1 

Organizatorem akcji „GKS Tychy – Bruk-Bet Termalica Nieciecza #TwojeNazwiskoGraZGKS” 

(dalej: „Akcji”) jest Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. 

Edukacji 7, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS 0000745769, NIP 646-297-33-90, REGON 381373220, o kapitale 

zakładowym w wysokości 6.501.200 zł (w pełni opłacony), zwany dalej „Klubem”. 

 

§ 2 

1. Akcja polega na zakupie biletu-cegiełki na specjalnie utworzone wydarzenie: „GKS Tychy 

– Bruk-Bet Termalica Nieciecza #TwojeNazwiskoGraZGKS” (dalej: „Wydarzenie”) w systemie 

biletowym Klubu (www.bilety.gkstychy.info). Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wydarzenie nie dojdzie do skutku, 

wejściówka nie uprawnia do wejścia na stadion i nie podlega wymianie. Zakup biletu-cegiełki 

stanowi jednak dobrowolną pomoc dla Klubu i dowód zaangażowania w życie Klubu. 

2. Środki pozyskane przez Klub w ramach Akcji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność 

Klubu. 

3. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne zarejestrowane w systemie biletowym Klubu 

(www.bilety.gkstychy.info), dalej „Uczestnicy”. 

4. Każdy Uczestnik może zakupić nieograniczoną liczbę biletów-cegiełek na Wydarzenie. 

5. Koszt jednej cegiełki to 30 złotych. Uczestnicy, którzy zakupili bilety na mecz Totolotek 

Pucharu Polski GKS Tychy – Cracovia (10.03.2020 r.), mają możliwość zaliczenia ceny biletu 

na mecz GKS Tychy – Cracovia na poczet biletu-cegiełki przy jednoczesnej dopłacie do pełnej 

kwoty za jedną cegiełkę (przykład: jeśli bilet na mecz GKS Tychy – Cracovia kosztował 25 zł, 

to zaliczając tę kwotę na poczet biletu-cegiełki, należy jeszcze dopłacić 5 zł). W takiej sytuacji 

zwrot ceny biletu na mecz GKS Tychy – Cracovia nie będzie możliwy.  

6. Akcja trwa w dniach 06.04.2020 r. – 25.04.2020 r. 

 

§ 3 

1. W ramach podziękowania Uczestnikom za udział w Akcji, koszulki jednego z kompletów 

meczowych Klubu na sezon ligowy 2020/2021 będą zawierały nadruk z pełnymi nazwiskami 

oraz pierwszymi literami imion wszystkich Uczestników akcji. 

2. Niezależnie od ilości zakupionych biletów-cegiełek na Wydarzenie zarówno w ramach 

niniejszej Akcji, jak i wcześniejszej dotyczącej meczu GKS Tychy – Stal Mielec, nazwisko oraz 

pierwsza litera imienia Uczestnika pojawi się na koszulce tylko raz (w jednym miejscu). 
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§ 4 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane w terminie do 3 dni od 

dnia zakończenia Akcji w siedzibie Klubu. 

2. Reklamacja  powinna  zawierać  imię i nazwisko,  adres  oraz  numer  telefonu osoby  

składającej reklamację, a także dokładny opis wskazujący na powód reklamacji. 

3. Klub w  terminie 7 dni od  otrzymania  reklamacji  rozpatrzy  zgłoszoną  reklamację   

i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

 

§ 5 

1. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie jej trwania w siedzibie Klubu oraz na stronie 

internetowej bilety.gkstychy.info. 

2. Zakup biletu-cegiełki zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z 

zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie mają  przepisy  

prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub zakończenia Akcji w każdym 

czasie. 

 

 

       Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. 

            06.04.2020  


