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Poznań, dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW DO BRAMY POZNANIA  

WAŻNYCH DO 30 GUDNIA 2020 r. W RAMACH WYDARZENIA POZNAŃ ZA PÓŁ CENY 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej o nazwie „Poznań za pół ceny" (zwanej dalej Akcją 

Promocyjną) jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) z siedzibą przy Pl. 

Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, wpisana do KRS Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem 

0000165637; NIP: 778-14-12-473, REGON: 634522667. 

2. Operatorem Bramy Poznania jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – instytucja kultury 

Miasta Poznania (zwane dalej Centrum) z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań 

o numerach NIP 7781465736 i REGON 301204801.  

3. Centrum jako członek PLOT podjęło decyzję by przyłączyć do Akcji Promocyjnej.  

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady  sprzedaży vouchera w 

ramach Akcji Promocyjnej ważnego do 30 grudnia 2020 r. (zwanego dalej Voucherem) na 

następujące atrakcje oferowane w Bramie Poznania: zwiedzanie ekspozycji głównej i 

audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim. 

5. Zakup i/lub skorzystanie z vouchera oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu rezerwacji i sprzedaży a także regulaminów poszczególnych atrakcji, czyli 

Regulaminu Ekspozycji, Regulaminu Audiowycieczek po Ostrowie Tumskim i Katedrze 

lub Regulaminu Audiowycieczek dla rodzin po Ostrowie Tumskim oraz zobowiązanie do 

ich przestrzegania. Wszystkie wymienione regulaminy są opublikowane i dostępne na stronie 

www.bramapoznania.pl  

 

II. Zasady sprzedaży i korzystania z voucherów do Bramy Poznania  

 

1. Sprzedaż voucherów odbywa się wyłącznie na stronie https://bilety.bramapoznania.pl/. 

2. Opłatę za vouchery można uiścić poprzez system PayU. 

3. W celu otrzymania faktury należy podać pełną nazwę instytucji, adres siedziby oraz numer NIP. 

4. Po dokonaniu płatności na adres e-mail wskazany w systemie internetowym osoba kupująca 

otrzyma dokument sprzedaży, będący podstawą do wydania biletów w Kasach. 

5. Przy odbiorze biletu należy okazać  paragon/fakturę lub podać numer zamówienia. 

6. W sprzedaży są dwa rodzaje voucherów:  

a) Voucher indywidualny: jest ważny dla jednej osoby, przeznaczony jest dla osób powyżej 

16. roku życia.  

b) Voucher rodzinny: voucher do wykorzystania dla maksymalnie 5 osób (w tym 2 osoby 

dorosłe i 3 dzieci do 16. roku życia). 

7. Cena voucherów to: indywidualny 10 zł, rodzinny 20 zł. 

8. Voucher nie wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania.  

9. Voucher umożliwia Zwiedzającym wejście na ekspozycję główną w wybranym terminie, zgodnie 

z obowiązującym harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej 

www.bramapoznania.pl i w kasach Centrum po otwarciu instytucji dla Zwiedzających, 

w zależności od dostępnych miejsc.  

10. Voucher upoważnia do skorzystania z audiowycieczki po Ostrowie Tumskim w terminie 10 dni 

od daty wejścia na ekspozycję, zgodnie z Regulaminem Audiowycieczek dostępnym na stronie 

internetowej www.bramapoznania.pl oraz w siedzibie instytucji.  

11. Jedna osoba może kupić maksymalnie 9 voucherów. 

http://www.bramapoznania.pl/
https://bilety.bramapoznania.pl/
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12. Pula voucherów przeznaczonych do sprzedaży w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona.  

13. Akcja Promocyjna i sprzedaż voucherów trwa od 2 do 10 maja 2020 roku.  

 

III. Klauzula Informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bramapoznania.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji zakupu vouchera przetwarzane będą na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu 

Administratora  przetwarzają Pani/Pana dane  osobowe  na  podstawie  zawartej  z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

b) podmioty uprawnione przepisami prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z ordynacją 

podatkową, 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia. 

 

 


