Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Hotelu Lenart****
1.ZASADY OGÓLNE:
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów na wydarzenia biletowane w Hotelu Lenart,
Wieliczka, ul. Narutowicza 1, zwany dalej Organizatorem.
2. REZERWACJA I ZAKUPU BILETÓW:
2.1.Rezerwacji i zakupu biletów można dokonać bezpośrednio w recepcji Hotelu Lenart, Wieliczka, ul.
Narutowicza 1, lub poprzez e-mail wysłany na adres: biuro@hotellenart.pl.
2.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Organizatorem – telefon: 12 32 83 244,
e-mail: biuro@hotellenart.pl.
3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW.
3.1. INTERNET
Na adres biuro@hotellenart.pl należy wysłać wiadomość z imieniem i nazwiskiem osoby rezerwującej, liczbą
miejsc, preferowanym rządem i numer miejsca (układ Sali dostępny w recepcji Hotelu Lenart, Wieliczka, ul.
Narutowicza 1 lub na stronie http://hotellenart.pl/aktualnosci/25-pazdziernika-kabaretowa-sobota-z-formacjachatelet/), oraz dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).
Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o wpłatę na konto bankowe wskazanej kwoty.
Dane do wpłaty:
PPH „Ceramika Zesławice” Sp. z o.o. w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 1
Numer konta: 91 1020 3453 0000 8002 0210 7720 PKO BP
W tytule przelewu należ umieścić:
Hasło: KABARET
Imię i nazwisko osoby na którą zostały zarezerwowane bilety.
Prosimy o uważne wprowadzanie numeru konta bankowego do danych przelewu. Hotel Lenart nie odpowiada za
skutki przesłania pieniędzy na inne konto niż podane w regulaminie i rezerwacji. W takiej sytuacji nie zrealizuje
rezerwacji.
Uwaga! Informujemy, że dane o wpłacie dokonanej na konto otrzymujemy do 48 godzin od chwili dokonania
przelewu. W związku z tym, dopiero po takim okresie możliwy jest potwierdzenie zakupu biletu.
Po zaksięgowaniu wpłaty na adres podany w rezerwacji zostanie wysłany bilet w formie pliku pdf na adres email.
Na płatność czekamy 3 dni robocze. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana, a bilety wrócą do
sprzedaży.
Bilety opłacone przelewem można również odebrać w recepcji Hotelu Lenart, Wieliczka, ul. Narutowicza 1. Po
wcześniejszym poinformowaniu Organizatora.
3.2. Zakup w recepcji Hotelu Lenart
Bilet można zakupić w recepcji Hotelu Lenart.
Prosimy o odbiór zakupionych biletów nie później niż 3 dni przed wydarzeniem.
Recepcja Hotelu Lenart czynna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3.3 Bilety zarezerwowane uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia w recepcji bądź zaksięgowania
przelewu na koncie bankowym, a wydanie zakupionego biletu może nastąpić po dokonaniu płatności za bilet.
4. FAKTURY ZA ZAKUPIONE BILETY
Faktury za zakupione bilety mogą Państwo otrzymać w ciągu 7 dni od daty dokonania zapłaty, aby otrzymać
fakturę VAT prosimy o kontakt e-mail: biuro@hotellenart.pl, lub telefoniczny: 12 32 83 244.
5. ZWROT OPŁACONYCH BILETÓW
5.1. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów ponieważ nie przyjmujemy zwrotów.
5.2. Po opłaceniu możliwe jest jedynie przyjęcie biletu w komis. Po ewentualnej odsprzedaży pieniądze zostaną
przekazane na wskazane konto. Prośbę o przekazanie biletu w komis należy wysłać na adres e-mailowy:
biuro@hotellenart.pl, lub telefonicznie: 12 32 83 244, 12 32 83 100.

Należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska osoby, na którą została wykonana dana rezerwacja.
5.2. W przypadku odwołania, zmiany programu, miejsca lub godziny rozpoczęcia wydarzenia artystycznego
przez organizatora, Hotel Lenart dokona zwrotu kwoty za bilet:
na rachunek bankowy wskazany przez klienta za pośrednictwem wiadomości e-maila na adres:
biuro@hotellenart.pl, lub pozostawiony w recepcji.
- w recepcji Hotelu Lenart Wieliczka, ul. Narutowicza 1.
Podstawą do zwrotu biletu jest okazanie Organizatorowi dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za bilet.
W wypadku odwołania imprezy przez Organizatora zwrot biletów nie jest konieczny.
Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza
zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana oraz w przypadku zmiany daty lub
programu, godziny rozpoczęcia oraz miejsca imprezy. Organizator nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki
oraz kosztów związanych z realizacją transakcji.
6. ANULOWANIE REZERWACJI
Niezależnie od woli klienta wszystkie rezerwacje nie wykupione w terminie wskazanym w rezerwacji będą
automatycznie anulowane po 3 dniach.
7. DANE OSOBOWE
Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Hotel Lenart w ramach sprzedaży biletów są i będą
wykorzystywane w celu wykonania umowy kupna sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby
udostępniającej dane osobowe w celach dostarczenia informacji o usługach, promocjach i produktach
oferowanych przez Hotel Lenart. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba
udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.
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