REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BONÓW TOWAROWYCH
OPEN’ER PARK ORAZ OPEN’ER BEACHHOUSE
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 Open’er Park (dalej „ Wydarzenia”) oraz dodatkowo w Open’er Beachhouse (dalej
„Lokalizacja”).
2. Bony Towarowe obowiązują na terenie Wydarzenia, tj. na ogrodzonej, wydzielonej dla potrzeb
Wydarzenia części Parku Kolibki w Gdyni Orłowo. Ponadto Bony Towarowe obowiązują w Lokalizacji,
tj. w tymczasowym lokalu gastronomicznym zlokalizowanym na plaży Gdynia Orłowo, w pobliżu
wejścia nr 18. Bony Towarowe nie mogą zostać zrealizowane poza terenem Wydarzenia i Lokalizacji.
3. Bony Towarowe obowiązują i mogą zostać wykorzystane w sposób określony w pkt 1 wyłącznie
w dniach od 15 lipca do 22 sierpnia 2021 r., odpowiednio w godzinach trwania Wydarzenia
i w godzinach otwarcia Lokalizacji.
4. Bony Towarowe wymieniane są na określone w pkt 1 towary lub usługi, które oferowane są wyłącznie
na terenie Wydarzenia i Lokalizacji.
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 Wydarzenia będą stanowiły równowartość
bądź wielokrotność jednego Bonu.
7. Ceny towarów, świadczeń i usług oferowanych w Lokalizacji nie muszą stanowić równowartości bądź
wielokrotności jednego Bonu; przy czym ewentualna dopłata lub zwrot nadpłaty wynikający z
dokonanych transakcji Bonami, może być procedowany gotówkowo.
8. Ceny towarów i usług, za które będzie można zapłacić Bonami będą wyrażone w złotych polskich
oraz liczbie Bonów Towarowych.
9. Bony Towarowe będzie można nabyć wyłącznie za gotówkę.
10. Bony Towarowe będzie można nabyć wyłącznie na określonym w pkt 2 terenie Wydarzenia,
w czasie trwania Wydarzenia, w specjalnie oznaczonym punkcie na terenie Wydarzenia.
11. Punkt prowadzący sprzedaż Bonów Towarowych będzie otwarty we wszystkie dni trwania
Wydarzenia , w godzinach trwania Wydarzenia.
12. Jednorazowo możliwy jest zakup 100 sztuk bonów towarowych.
13. Organizator Wydarzenia zapewnia nieprzerwaną sprzedaż Bonów w czasie trwania Wydarzenia od
chwili otwarcia punktu ich sprzedaży do chwili zakończenia takiej sprzedaży określonej w pkt 10
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 na 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 pkt 3 niniejszego Regulaminu, będą mogły być
zwrócone zgodnie z postanowieniami pkt 16 niniejszego Regulaminu. Za Bony Towarowe zwracana
będzie ich wartość w gotówce lub bilonie.
16. Zwrotu będzie można dokonać wyłącznie w specjalnie oznaczonym punkcie na terenie Wydarzenia,
w czasie jego trwania.
17. Zwrot bonów możliwy jest w liczbie maksymalnie 100 sztuk na jedną osobę.
18. Odbiór gotówki za zwrócone bony potwierdzony będzie podpisem osoby zwracającej bony.
19. Po upływie okresu wskazanego w pkt 3 niniejszego Regulaminu, Bony Towarowe nie podlegają
zwrotowi.
20. Bony podrobione, zniszczone (np. podarte) albo uszkodzone w stopniu lub w sposób mogący budzić
wątpliwości co do ich autentyczności nie podlegają zwrotowi.
21. Podmiotem wydającym bony jest organizator Wydarzenia, tj. spółka Alter Art Festival Spółka z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 227624, o kapitale
zakładowym w wysokości 50 000 PLN, o numerze NIP 586-214-15-57.
22. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie w trakcie Wydarzenia w punktach prowadzących
sprzedaż Bonów Towarowych w języku polskim i języku angielskim.

