
REGULAMIN  

PASZPORT UDZIAŁOWCA KULTURY 

CEL: 

Celem wprowadzenia Paszportu Udziałowca Kultury, zwanym dalej PUK jest propagowanie działań 

kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta i gminy Skawina. 

Organizatorem PUK jest: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwane dalej Centrum. 

 

UCZESTNICY: 

PUK skierowany jest do osób biorących czynny udział w wydarzeniach kulturalnych proponowanych 

przez Centrum. Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia, bez względu na miejsce 

zamieszkania. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

PUK jest kartą wydawaną przez pracowników Centrum na terenie Dworu Dzieduszyckich  

w Radziszowie i Pałacyku Sokół w Skawinie, upoważnia do upustów i gratisów określonych  

w dalszej części regulaminu. Jedna osoba może odebrać jeden PUK. Aby zapobiec pobieraniu 

większej ilości niż jeden PUK przez jedną osobę prowadzony będzie rejestr. 

 

ETAPY: 

PUK obowiązuje od 15 stycznia br. do 10 grudnia 2019 r. i jest podzielony na trzy etapy: 

a) I etap – dystrybucja PUK w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie oraz w Pałacyku 

Sokół w Skawinie podczas wydarzeń kulturalnych  

– od 15 stycznia  br. do 30 września br. (lub do wyczerpania zapasów 300 szt.).  

b) II etap – zbieranie pieczątek 

Każdorazowo podczas udziału w wydarzeniu kulturalnym będą przybijane pieczątki wraz 

z datą wydarzenia. Centrum zastrzega sobie możliwość nie nabijania pieczątek na 

wydarzeniach, podczas których Centrum jest współorganizatorem, wybranych 

wydarzeniach plenerowych. Pieczątki nabijane będą przed spektaklami, koncertami, 

akademiami, prelekcjami. 

c) III etap – odbiór gratisów. 

Po zebraniu pięciu pieczątek uczestnik akcji otrzyma gadżet Centrum. Kolejne pięć 

pieczątek upoważnia uczestnika do odebrania vouchera na masaż relaksacyjny w Camena 

Kosmetyka i Masaże. Każdy płatny 1,00 zł, ważne do 31 grudnia 2019 r. Ostatnie pięć 

pieczątek upoważnia  do odebrania przez pierwszych 10 osób podwójnego zaproszenia na 

Noworoczny Koncert Galowy „SkaVienna 2020”, płatnego 1,00 zł. Zaproszenia należy 

wykupić w kasie CKiS do 15 grudnia 2019 r. Maksymalna liczba wydanych zaproszeń to 

10 szt. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany nagrody finałowej. Odbioru nagród można 

dokonać w Dziale Marketingu i PR, ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Skawinie, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, w godz. 8.00 – 16.00 w terminie do 13 grudnia 2019 r.  

 


