REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BONÓW TOWAROWYCH
KRAKÓW LIVE FESTIVAL 2017
1. Bony Towarowe są znakami legitymacyjnymi w rozumieniu art. 92115 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny i przeznaczone są do dokonywania za ich pomocą zapłaty, poprzez ich
wymianę na art. spożywcze, inne towary, usługi gastronomiczne lub inne usługi świadczone dla
konsumentów w trakcie Kraków Live Festival 2017 (dalej „Festiwal”).
2. Bony Towarowe obowiązują wyłącznie na terenie Festiwalu, tj. na ogrodzonej, wydzielonej dla
potrzeb Festiwalu części Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
3. Bony Towarowe obowiązują i mogą zostać wykorzystane w sposób określony w pkt 1 wyłącznie w
czasie trwania Festiwalu, tj. od dnia 18 sierpnia 2017 r., godz. 16:00 do dnia 20 sierpnia 2017 r.,
godz. 02:30
4. Bony Towarowe wymieniane są na określone w pkt 1 towary lub usługi, które oferowane są
wyłącznie na terenie Festiwalu.
5. Cena jednego Bonu Towarowego wynosi 3 zł (trzy złote) i jest równa wartości nominalnej Bonu.
6. Ceny towarów, świadczeń i usług oferowanych na terenie Festiwalu będą stanowiły równowartość
bądź wielokrotność jednego Bonu.
7. Ceny towarów i usług, za które będzie można zapłacić Bonami będą wyrażone w złotych polskich
oraz liczbie Bonów Towarowych.
8. Bony Towarowe będzie można nabyć wyłącznie za gotówkę.
9. Bony Towarowe będzie można nabyć wyłącznie na określonym w pkt 2 terenie Festiwalu, w czasie
trwania Festiwalu, w specjalnie oznaczonych punktach.
10. Punkty prowadzące sprzedaż Bonów Towarowych zostaną otwarte dnia 18 sierpnia 2017 r., godz.
16:00.
11. Punkty prowadzące sprzedaż Bonów Towarowych zakończą sprzedaż Bonów Towarowych dnia 20
sierpnia 2017r. o godz. 02:00
12. Jednorazowo możliwy jest zakup 100 sztuk bonów towarowych.
13. Organizator Festiwalu zapewnia nieprzerwaną sprzedaż Bonów w od chwili otwarcia punktów ich
sprzedaży do chwili zakończenia takiej sprzedaży określonej w pkt 11 Regulaminu.
14. Bony Towarowe podrobione, zniszczone (np. podarte) albo uszkodzone w stopniu lub w sposób
mogący budzić wątpliwości co do ich autentyczności nie mogą zostać wymienione towary lub usługi,
o których mowa w pkt 1 niniejszego Regulaminu i nie będą przyjmowane przez punkty prowadzące
sprzedaż takich towarów lub świadczące takie usługi.
15. Bony Towarowe zakupione i niewykorzystane w czasie Festiwalu, będą mogły być zwrócone
zgodnie z postanowieniami pkt 16 niniejszego Regulaminu. Za Bony Towarowe zwracana będzie
ich wartość w pieniądzu.
16. Zwrotu będzie można dokonać wyłącznie w oznaczonym punkcie wymiany, znajdującym się w
punkcie depozytu przy wejściu na teren Festiwalu, w dniu 20 sierpnia 2017 r., w godzinach 08:00 –
11:00.
17. Zwrot bonów możliwy jest w ilości maksymalnie 100 sztuk na jedną osobę.
18. Zwrot może być dokonany wyłącznie przez osobę posiadającą na nadgarstku nienaruszoną i
nieuszkodzoną aktualną opaskę festiwalową (opaska jednodniowa lub karnet).
19. Odbiór gotówki za zwrócone bony potwierdzony będzie podpisem osoby zwracającej bony.
20. Po upływie powyższego terminu Bony Towarowe nie podlegają zwrotowi.
21. Bony podrobione, zniszczone (np. podarte) albo uszkodzone w stopniu lub w sposób mogący
budzić wątpliwości co do ich autentyczności nie podlegają zwrotowi.
22. Informacje dotyczące:
miejsca, w obrębie którego będzie możliwa wymiana Bonów Towarowych na towary lub usługi,
czasu obowiązywania Bonów Towarowych,
świadczeń, które można otrzymać w zamian za Bony Towarowe,
wartości nabywczej i nominalnej Bonów Towarowych oraz
możliwości i miejsca zwrotu Bonów Towarowych
zostaną zamieszczone w widocznych miejscach na punktach prowadzących sprzedaż Bonów
Towarowych w języku polskim i języku angielskim.

