
1. Do zakupu Świątecznych Kart Podarunko-
wych Teatru Powszechnego w Łodzi zastoso-
wanie ma Regulamin Kart Podarunkowych 
Teatru Powszechnego w Łodzi z uwzględnie-
niem odrębności wynikających z niniejszego 
Regulaminu. 

2. Świąteczną Kartą Podarunkową jest karta 
podarunkowa w rozumieniu Regulaminu 
kart podarunkowych Teatru Powszechnego 
w Łodzi wydawana w okresie od 6 listopada 
2019 do 24 grudnia 2019 i przesyłana 
Nabywcy za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

3. Karty wysyłane są za pośrednictwem Poczty 
Polskiej przesyłką listową priorytetową  
z zadeklarowana wartością, ubezpieczoną 
na kwotę odpowiadającą wartości karty. 

4. Wartość Świątecznej Karty Podarunkowej 
wyrażona w PLN równa jest ilości przekaza-
nych podczas dokonania zakupu Świątecz-
nej Karty Podarunkowej środków finanso-
wych, bez uwzględnienia opłaty pocztowej, 
przy czym minimalna wartość Świątecznej 
Karty Podarunkowej to 70,00 PLN. 

5. Świąteczna Karta Podarunkowa ważna jest 
do końca sezonu artystycznego 2019/2020. 

6. Zamówienia Świątecznej Karty Podarunkowej 
należy składać za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej na adres bilety@powszechny.pl 
  
W treści zamówienia należy wskazać: 

• Imię i nazwisko oraz adres 
korespondencyjny Nabywcy,

• Wartość karty podarunkowej, oraz złożyć 
oświadczenia o poniższej treści: 
 
„Oświadczam, że zapoznałem/-am się 
z Regulaminem Kart Podarunkowych 
Teatru Powszechnego w Łodzi oraz 
Regulaminem Nabycia Świątecznej Karty 
Podarunkowej i akceptuję postanowienia 
w/w Regulaminów.” 
 
Zgadzam się na przetwarzanie moich 
danych osobowych podanych w formularzu 
w celu dokonania zakupu Świątecznej Karty 
Podarunkowej Teatru Powszechnego w Łodzi.”  

Regulamin zakupu Świątecznych 
Kart Podarunkowych  
Teatru Powszechnego w Łodzi

7. Teatr Powszechny w Łodzi po otrzymaniu 
zamówienia przesyła Nabywcy informację  
w zakresie należnej do uiszczenia kwoty od-
powiadającej wartości karty i opłaty poczto-
wej, oraz numeru rachunku bankowego,  
na który należy uiścić wskazaną kwotę. 

8. Wysokość opłaty pocztowej ustala się  
wg. cennika Poczty Polskiej i uzależniona 
jest od wartości karty. 

9. Warunkiem wysłania Świątecznej Karty 
Podarunkowej jest uiszczenie na rachunek 
Teatru kwoty odpowiadającej wartości karty 
oraz opłaty pocztowej. 

10. Wysyłka Świątecznej Karty Podarunkowej na-
stępuje w terminie 2 dni roboczych po zaksię-
gowaniu środków na rachunku Teatru. 

11. Wydawca nie gwarantuje terminowych 
realizacji (tj. dostarczenia Karty do 24 
grudnia 2019 r.)  zamówień złożonych lub 
opłaconych po 16 grudnia 2019 r.  

12. Do wszelkich spraw nieuregulowanych  
w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie 
Kart Podarunkowych Teatru Powszechnego 
w Łodzi będą miały zastosowanie przepisy 
dotyczące bonów towarowych. 
 


