
Regulamin sprzedaży 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną („Użytkownik”) korzystających ze stron https://app.evenea.pl/event/tedxrzeszow 

(„Serwis”) 

2. Sprzedaż biletów dokonywana jest przez Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w 

Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35 – 225 Rzeszów, NIP: 813 11 23 670, („Sprzedający”). 

3. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zasad nabywania biletów za 

pośrednictwem Serwisu oraz składania i rozpatrywania reklamacji. 

4. W celu właściwego korzystania z Serwisu należy używać przeglądarki internetowej 

kompatybilnej z włączoną obsługą JavaScript i plikami cookies. 

5. W celu dokonania zakupu przedmiotu sprzedaży Użytkownik jest zobowiązany do 

zaakceptowania postanowień Regulaminu, przez co wyraża zgodę na warunki w Regulaminie 

zawarte, która to zgoda jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne 

zobowiązania między Użytkownikiem i Sprzedającym. 

§2. Zasady sprzedaży przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem Serwisu 

1. Przedmiot sprzedaży może zostać nabyty wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników. 

2. Użytkownik może nabywać za pośrednictwem Serwisu przedmiot sprzedaży dla siebie oraz 

dla osób trzecich. Jeżeli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne i 

skuteczne pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez 

pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia granic pełnomocnictwa. Za zobowiązania 

finansowe osoby trzeciej odpowiada Użytkownik. 

3. Procedura zakupu przedmiotu sprzedaży polega na: 

1) wyborze wydarzenia organizowanego przez Sprzedającego; 

2) wyborze ilości biletów na wydarzenie organizowane przez Sprzedającego; 

3) podaniu niezbędnych danych osobowych lub danych firmowych niezbędnych do 

wystawienia biletów na wydarzenie organizowane przez Sprzedającego, 

4) potwierdzeniu zakupu z obowiązkiem zapłaty przez przycisk „Płacę 50zł”, 

5) dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności Stripe, PayU lub przekierowaniu 

Użytkownika na stronę operatora płatności PayPro S.A. (Przelewy24) i dokonaniu płatnos ́ci, 

6) otrzymaniu informacji na wskazany adres e-mail o dokonaniu zamówienia wraz 

z zakupionymi biletami. 

4. Wszelkie ceny przedmiotu sprzedaży na dane wydarzenia Sprzedających udostępnione za 

pośrednictwem Serwisu są wyrażone w złotych polskich i są zwolnione z Vat. 

5. Zakupiony przedmiot sprzedaży jest dostarczany w formacie PDF na adres elektroniczny.  

6. Użytkownik powinien sprawdzic ́ poprawność danych na otrzymanym zapisie przedmiotu 

sprzedaży z danymi, które podawał w momencie zakupu. 

7. W celu dokonania poprawnego wydruku przedmiotu sprzedaży należy: 

1) użyć białej kartki papieru w formacie A4, 



2) ustawić dokument w orientacji pionowej i użyć drukarki z rozdzielczością min. 300 dpi. 

8. Do zapisania dokumentu przewozu na urządzeniu przenośnym wymagane jest urządzenie 

obsługujące pliki PDF, minimum w specyfikacji 1.4, wyposażone w ekran pozwalający na 

wyświetlanie obrazów o rozmiarze, co najmniej 25 mm na 25 mm. W przypadku braku 

opłacenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a przedmiot sprzedaży zostanie 

przywrócony do puli dostępnych możliwych do zakupu przez innych Użytkowników. 

9. Wszelkie płatności realizowane są w złotych polskich. 

10. Wystawienie Faktury VAT za zakupione bilety następuje na żądanie Użytkownika zaznaczone 

w trakcie składania zamówienia i pod warunkiem podania przez Użytkownika danych 

niezbe ̨dnych do wystawienia Faktury Vat. 

11. Faktura Vat zostanie wystawiona w formie elektronicznej i zostanie dostarczona na adres 

elektroniczny wskazany przez Użytkownika w trakcie zakupu biletów. Użytkownik upoważnia 

Sprzedającego do wystawienia Faktury Vat bez podpisu odbiorcy i do przesłania jej w formie 

elektronicznej. 

12. Faktura Vat zostanie wystawiona przez Sprzedającego. 

13. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje przedstawionych warunków lub nie spełnia wymagań 

technicznych, dokonywanie transakcji w Serwisie jest niemożliwe. 

 
§4. Rozpatrywanie reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży przedmiotu sprzedaży, procesu płatności oraz 

działania Serwisu można składac ́ drogą elektroniczną lub w formie pisemnej na adresy 

wskazane w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

2. Reklamacja powinna zawierac ́ co najmniej: 

1) imie, nazwisko Użytkownika, 

2) adres e-mail, 

3) opis zgłoszonego problemu wraz ze sformułowaniem żądania. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

4. Reklamacje dotyczące sposobu oraz jakości organizowanych wydarzeń należy zgłaszac ́ 

bezpośrednio do Sprzedającego. 

 

§5. Zwroty 

1. Zwroty biletów możliwe są w przypadku: 

1) zmiany daty, miejsca lub godziny wydarzenia Sprzedającego, 

2) odwołania wydarzenia przez Sprzedającego. 

2. Użytkownik będący konsumentem nie ma możliwos ́ci odstąpienia od umowy w sytuacji 

zrealizowania się przesłanek z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 

konsumenta. 

3. W przypadku, o których mowa w ust. 1 a) powyżej, Sprzedający dokona zwrotu należności na 

rzecz Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez 

Użytkownika, w taki sam sposób, w jaki Użytkownik opłacił zamówienie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 b) powyżej, Sprzedający dokona zwrotu należności na 

rzecz Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania wydarzenia, w taki 



sam sposób, w jaki Użytkownik opłacił zamówienie. 

5. W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w ust. 1 a) i b), Użytkownik zostanie 

poinformowany bezpośrednio przez Sprzedającego. 

§5. Ochrona Danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedający. 

2. Szczegółowe  informacje  o   przetwarzaniu   danych   osobowych   Użytkowników   zawarto  

w polityce prywatności dostępnej w Serwisie, pod adresem: 

https://wsiz.edu.pl/uczelnia/kontakt/rodo/. 

 

§6. Postanowienia Końcowe 

1. Regulamin dostępny jest przez cały czas na stronie bileterii. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy 

prawa polskiego. 

3. W  przypadku  niezgodności  jakiejkolwiek  części  Regulaminu  z  obowiązującym  prawem,  

w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy 

prawa polskiego. 

4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozstrzygania sporów. W celu polubownego rozwiązania sporu Użytkownik może złożyć skargę 

za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

5. Użytkownik będący konsumentem, ma również prawo do skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie 

sprawy przez Sąd Polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądo ́w Konsumenckich 

działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie 

https://www.uokik.gov.pl/ 

6. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego 

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych 

należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

7. Regulamin obowiązuje od 20.12.2022r. 
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