
 
 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 
Kieleckiego Parku Technologicznego  
Nr 43/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.                                                               

   
 

Regulamin Akcji Promocyjnej   
pn. „6.12 – Rozdajemy prezenty” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki akcji promocyjnej pn. „6.12 – Rozdajemy prezenty”, 

zwanej dalej („Promocją”). 
2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Kielecki Park Technologiczny – jednostka budżetowa Gminy Kielce  

z siedzibą przy ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce, zwany dalej ”Organizatorem”. 
3. Energetyczne Centrum Nauki (zwane dalej „ECN”) jest działem Kieleckiego Parku Technologicznego. 
4. Akcja promocyjnej pn. „6.12 – Rozdajemy prezenty” dotyczy promocyjnej sprzedaży biletów  

do Energetycznego Centrum Nauki.  
5. W ramach Promocji udostępnione zostaną bilety na zwiedzanie wystawy wraz z warsztatami. 
6. Sprzedaż biletów w ramach Promocji odbywać się będzie dnia 06.12.2022 r. od godziny 08:00 do godz. 23.59. 

W podanych wyżej godzinach bilety w ramach Promocji będą dostępne tylko i wyłącznie w sprzedaży 
internetowej. 

7. Warunki Promocji określa niniejszy Regulamin, a informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych 
mają jedynie charakter informacyjny. 
 

§ 2.  

Termin, miejsce akcji promocyjnej 
1. Akcja promocyjna prowadzona jest w Energetycznym Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego.  
2. Akcja Promocyjna obowiązuje w dniu 6 grudnia 2022r. w godzinach 08:00 -23.59. 
3. Akcja promocyjna prowadzona jest przez stronę internetową www.ecn.kielce.pl w zakładce: KUP BILET  

lub bezpośrednio na stronie https://bilety.ecn.kielce.pl/ - w kafelku „6.12 – Rozdajemy prezenty”.  
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej 

1. Uczestnikiem Promocji może być Klient, który dokonuje zakupu biletu wstępu do Energetycznego Centrum 
Nauki za pośrednictwem strony internetowej (zwany dalej „Uczestnikiem”). 

2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie. 
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a Promocja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej. 
4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia ECN dostępne są do wiadomości na stronie 

internetowej www.ecn.kielce.pl, https://bilety.ecn.kielce.pl/ oraz w kasie ECN.  
 

§ 4 
Przedmiot i warunki akcji promocyjnej 

1. Promocja dotyczy możliwości zakupienia przez Uczestnika, w okresie obowiązywania Promocji, biletu  
w cenie pomniejszonej o 25% ceny regularnej na zwiedzanie wystawy Energetycznego Centrum Nauki  
wraz z warsztatami – dotyczy biletów z puli biletów przeznaczonych na Promocję.  

2. Promocja dotyczy wyłącznie biletów wstępu do ECN zakupionych poprzez stronę internetową Organizatora.  
3. Sprzedaż biletów w ramach Promocji odbywać się będzie w dniu 06.12.2022 r. od godziny 08:00 do godz. 23.59.  
4. Bilet w ramach Promocji może zostać zakupiony przez stronę internetową www.ecn.kielce.pl w zakładce: KUP 

BILET lub bezpośrednio na stronie https://bilety.ecn.kielce.pl/ - https://bilety.ecn.kielce.pl/   
- w kafelku „6.12 – Rozdajemy prezenty”.  

5. Zakup biletów on-line odbywa się zgodnie z Regulaminem sprzedaży biletów on-line w Energetycznym 
Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego. 

6. Zakazane jest dokonywanie zakupu biletów w celach ich dalszej odsprzedaży. 
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7. Promocja nie łączy się z innymi ofertami, rabatami i promocjami oferowanymi przez Organizatora.  
8. Bilety zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi lub wymianie na inny rodzaj biletu. 
9. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do ECN.    
10. Bilety zakupione w ramach Promocji można wykorzystać w terminie 07.12.2022-31.12.2022. 
11. Klient przed zaplanowanym dniem wykorzystania biletów (odwiedzin ECN) jest zobowiązany  

do zarezerwowania terminu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu 41 278 72 50 lub e-mailem na adres 
skrzynki pocztowej: rezerwacjeecn@technopark.kielce.pl. 

12. Klient jest zobowiązany do okazania wydrukowanych biletów wstępu w kasie ECN w dniu wizyty. 
13. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji miejsc, ECN zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia klienta, 

jeżeli na danej turze zwiedzania nie będzie wolnych miejsc. 
 

 

§ 5. 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące Promocji oraz sposobu jej prowadzenia powinny być złożone w terminie jej realizacji,  
w godzinach otwarcia ECN albo w terminie 7 dni od jej zakończenia. 

2. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie ECN (ul. Olszewskiego 6, Kielce, 
Budynek SKYE, II piętro) albo mailowo na adres: ecn@technopark.kielce.pl, z dopiskiem: Reklamacja –  
„6.12 – Rozdajemy prezenty”. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację oraz opisanie 
przyczyny reklamacji. 

4. Wyniki reklamacji zostaną przekazane w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Organizatora na adres 
wskazany przez składającego reklamację w podaniu reklamacyjnym. 

 
§ 6.  

Przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniższe informacje  
są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@technopark.kielce.pl tel. 41 278 72 00. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji akcji promocyjnej, i będą przechowywanie przez 

wymagany okres archiwizacji, 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a w/w rozporządzenia tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą (wyrażona przez jej opiekuna prawnego lub przedstawiciela).  
5. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami 

prawa.  
6. Przystąpienie do akcji promocyjnej poprzez akceptację Regulaminu zostanie potraktowane jako zgoda  

na przetwarzanie danych osobowych.  
7. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, 

jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie 
zgody  przed jej cofnięciem. 

8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

9. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10.  Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Energetycznego Centrum Nauki www.ecn.kielce.pl 
oraz w recepcji ECN.  

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w akcji promocyjnej. 
3. Każdy z uczestników akcji promocyjnej zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem  i przestrzegać jego 

postanowień. 
4. Do zakupów dokonywanych w ramach Promocji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie 

Promocji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sprzedaży Biletów On-Line, , dostępny na stronie 
www.ecn.kielce.pl 

5. Zastosowanie ma również Regulamin zwiedzania Energetycznego Centrum Nauki, dostępny na stronie 
www.ecn.kielce.pl.  

6. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie ECN bez opieki osoby dorosłej. 
7. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego regulaminów obowiązujących w ECN stanowi podstawę do usunięcia 

zwiedzającego z terenu ECN.  
8. W razie usunięcia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania regulaminów, zwiedzającemu nie przysługuje 

prawo do ponownego wejścia do ECN w danym dniu ani zwrot należności za bilet.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
10. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W ramach spornych ostateczną 

decyzję podejmuję Organizator. 
11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 roku. 
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