Regulamin akcji promocyjnej „Paszport Udziałowca Kultury”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej pn. „Paszport Udziałowca Kultury”, zwanej dalej
„PUK” jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwane dalej „CKiS”.
2. Celem akcji jest propagowanie działań kulturalnych skierowanych do mieszkańców
miasta i gminy Skawina.
3. PUK skierowany jest do osób biorących czynny udział w wydarzeniach kulturalnych
proponowanych przez CKiS. Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia, bez
względu na miejsce zamieszkania.
§2
Zasady funkcjonowania programu
1. Uczestnikom PUK wydawana jest przez pracowników CKiS – na terenie Pałacyku
„Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie – imienna karta upoważniająca do upustów
i gratisów określonych w dalszej części niniejszego regulaminu, zwana dalej „kartą”.
2. Łącznie w promocji zostanie wydanych 300 kart, przy czym jedna osoba może
odebrać jedną kartę. Aby zapobiec pobieraniu większej ilości egzemplarzy przez jedną
osobę organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia stosownego rejestru.
3. Karta wydawana uczestnikom PUK podzielona jest na 30 pól do uzupełnienia
pieczątką.
4. Pieczątka jest nabijana przed każdym wydarzeniem kulturalnym wraz z datą
wydarzenia z zastrzeżeniem, że za udział w wydarzeniu, na które wstęp jest wolny,
przysługuje 1 pieczątka, natomiast za udział w wydarzeniu biletowanym może
przysługiwać większa ilość pieczątek, których liczba będzie ustalana każdorazowo
przez Organizatora, odpowiednio do ceny biletu.
5. Akcja promocyjna prowadzona w ramach PUK podzielona jest na trzy etapy:
1) I etap – dystrybucja kart – od 27 stycznia do 31 października 2020 r. (lub do
wyczerpania zapasów);
2) II etap – zbieranie pieczątek przez uczestników wydarzeń;
3) III etap – wydawanie gadżetów: Dział Marketingu i PR, do dnia 16 grudnia 2020
r.
6. W ramach PUK obowiązują następujące progi dla poszczególnych nagród:
1) po zebraniu pięciu pieczątek uczestnik akcji otrzyma godzinną, jednorazową
wejściówkę na basen Camena w Skawinie;
2) kolejne pięć pieczątek upoważnia uczestnika do odebrania gadżetu promocyjnego
CKiS;
3) następne 10 pieczątek uprawnia do odbioru vouchera na masaż relaksacyjny
w Camena Kosmetyka i Masaże. Każdy voucher płatny jest 1,00 zł (otrzymuje
ważność do 31 grudnia 2020 r.);
4) ostatnie 10 pieczątek upoważnia do odebrania przez pierwszych 10 osób
podwójnego zaproszenia na Noworoczny Koncert Galowy „SkaVienna 2021”,

płatnego 1,00 zł. Zaproszenia należy wykupić w kasie CKiS do 16 grudnia 2020 r.
Maksymalna liczba wydanych zaproszeń to 10 szt.
7. CKiS zastrzega sobie prawo zmiany nagrody finałowej.
§3
Postanowienia końcowe
1. PUK dotyczy wyłącznie uczestników korzystających z wydarzeń kulturalnych, w tym
w szczególności: spektakli, koncertów, slajdowisk, prelekcji. CKiS zastrzega sobie
prawo nie nabijania pieczątek na wydarzeniach, podczas których CKiS jest
współorganizatorem oraz na wybranych wydarzeniach plenerowych.
2. Posiadacze kart w ramach PUK upoważnieni są do korzystania z poniższych zniżek:
1) 4,00 zł zniżki w stosunku do biletu normalnego na Basen „Camena” (oferta
obowiązuje w godzinach od 8.00 do 15.00 i nie łączy się z innymi promocjami);
2) 10% zniżki na usługi/zabiegi kosmetyczne w Kompleksie „Camena Kosmetyka
Masaże”;
3) 20% zniżki na wybrane, biletowane imprezy kulturalne (informacje będą
umieszczane na afiszach i stronie internetowej CKiS).
3. Wszelkie kwestie nie ujęte niniejszym regulaminem pozostają do decyzji dyrektora
CKiS.
4. Pytania i uwagi można kierować do: Dział Marketingu i PR, w godz. 8:00-16:00 –
osobiście, telefonicznie: tel.: 12 256 95 60 w. 34, mailowo: marketing@ckis.pl.

