
 
 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 
Kieleckiego Parku Technologicznego  
Nr 42/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.                                                               

   
 

Regulamin Akcji Promocyjnej   
pn. „Black Friday” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki promocyjnej sprzedaży biletów do Energetycznego 
Centrum Nauki prowadzonej pod nazwą „Black Friday” („Promocja”). 

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. W ramach promocji udostępnione zostaną bilety „Warsztaty i Zwiedzanie Wystawy”. 
4. Sprzedaż biletów w ramach promocji odbywać się będzie dnia 25.11.2022 r. od godziny 08:00 do godz. 23.59. 

W podanych wyżej godzinach bilety w ramach Black Friday będą dostępne w systemie internetowym  
https://bilety.ecn.kielce.pl/ w kafelku „Black Friday”. 

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

 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w promocji 

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.  
 
 

§ 3 
Przedmiot i warunki promocji 

1. Promocja dotyczy możliwości zakupienia przez Uczestnika biletu „Warsztaty i Zwiedzanie Wystawy”  
do Energetycznego Centrum Nauki z Puli Biletów w cenie 60% ceny regularnej, w okresie obowiązywania 
promocji. 

2. Promocja dotyczy wyłącznie biletów wstępu do ECN zakupionych poprzez stronę sprzedażową Organizatora.  
3. Zakazane jest dokonywanie zakupu biletów w celach ich dalszej odsprzedaży. 
4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami, rabatami i promocjami oferowanymi przez Organizatora.  
5. Bilet może zostać zakupiony przez stronę internetową www.ecn.kielce.pl w zakładce: KUP BILET  

lub bezpośrednio na stronie https://bilety.ecn.kielce.pl/.  
6. Zakup biletów on-line odbywa się zgodnie z Regulaminem sprzedaży biletów on-line w Energetycznym 

Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego. 
7. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie ECN oraz KPT bez opieki osoby dorosłej. 
8. Bilety zakupione w ramach promocji Black Friday można wykorzystać w terminie 26.11.2022-28.02.2023. 
9. Bilety zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi lub wymianie na inny rodzaj biletu. 
10. 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. 

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

jeżeli na danej turze zwiedzania nie będzie wolnych miejsc. 
13. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do ECN.    
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§ 4 
Postanowienia końcowe 

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

2. Do zakupów dokonywanych w ramach Promocji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie 
Promocji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sprzedaży Biletów On-Line oraz Regulamin 
Zwiedzania Energetycznego Centrum Nauki. 

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego regulaminów obowiązujących w ECN stanowi podstawę do usunięcia 
zwiedzającego z terenu ECN.  

4. 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.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2022 roku. 
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