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Regulamin Dystrybucji Bezpłatnych Biletów – Zimowy PGE Narodowy w Trasie 2023 

 

§ 1. 

Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie 

wynika inne znaczenie: 

1. „Administrator” - Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. 

Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON: 015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym w 

wysokości 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod  nr 

0000223067, reprezentowana przez Zarząd, tj.: Katarzynę Ziemską – Prezesa Zarządu. 

2. „Regulamin” – niniejszy regulamin;  

3. „System” – System Dystrybucji Internetowej biletów na stronie internetowej: 

www.bilety.zimowynarodowy.pl; 

4. „Użytkownik” – każda osoba korzystająca z Systemu Dystrybucji Internetowej biletów; 

5. "Zimowy PGE Narodowy w Trasie" - projekt, którego organizatorem jest Administrator, odbywający się w 

dniach 7 stycznia 2023 r. – 26 lutego 2023 r. na 16 lodowiskach wskazanych poniżej: 

a. 07-08.01.23 Lublin (Lodowisko Icemania) 
b. 14-15.01.23 Dębica (Lodowisko MOSiR) 
c. 14-15.01.23 Częstochowa (Lodowisko MOSiR) 
d. 21-22.01.23 Elbląg (Lodowisko Helena) 
e. 21-22.01.23 Tomaszów Mazowiecki (Arena Lodowa) 
f. 28-29.01.23 Łódź (Lodowisko „Bombonierka” im. Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz) 
g. 28-29.01.23 Bydgoszcz (Torbyd) 
h. 4-5.02.23 Białystok (Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji) 
i. 4-5.02.23 Skarżysko Kamienna (Lodowisko Miejskie im. Mieczysława Filipowskiego) 
j. 8-9.02.23 Toruń (Mentor) 
k. 11-12.02.23 Kielce (Lodowisko Stadion) 
l. 15-16.02.23 Gorzów Wielkopolski (Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”) 
m. 18-19.02.23 Siedlce (Ośrodek Sportu ARM) 
n. 18-19.02.23 Świdnica (Lodowisko OSiR) 
o. 25-26.02.23 Opole (Toropol) 
p. 25-26.02.23 Warszawa (Gubinowska) 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Dystrybucji Bezpłatnych Biletów na atrakcje Zimowego PGE Narodowego w Trasie 

z wykorzystaniem Systemu w zakresie, w jakim prowadzi ją Administrator oraz wydawnictwa Biletów przed 

wejściem na Lodowiska, wskazane w § 1. Pkt 6. 

2. Przystępując do korzystania z Systemu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

http://www.testa.com.pl/
http://www.bilety.zimowynarodowy.pl/
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3. Wypełnienie formularza Dystrybucji Bezpłatnych Biletów oznacza, że Użytkownik z należytą uwagą zapoznał 

się z treścią Regulaminu. 

4. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych atrakcji Zimowego PGE Narodowego w Trasie dostępny jest na 

stronie internetowej: https://bilety.zimowynarodowy.pl przy wyborze danego miasta, w którymrealizowany 

jest Zimowy PGE Narodowy w Trasie. 

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odbiór biletu na jedno z wybranych 16 miast wskazanych w § 1. Pkt 

6. oraz jedną z godzin, upoważnia do jednorazowego wejścia na płytę wybranego Lodowiska. Bilet upoważnia 

do jednokrotnego wstępu na teren Lodowiska. Po opuszczeniu jego strefy nie ma możliwości powrotu na płytę 

na podstawie skasowanego wcześniej biletu. Odpowiednia informacja na ten temat znajduje się na Bilecie. 

6. Użytkownik może pobrać najwyżej 2 bezpłatne bilety na wszystkie 16 lodowisk wskazanych w § 1. Pkt 6. 

7. Administrator zastrzega sobie odwołanie, zmiany terminów i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji 

Zimowego PGE Narodowego w Trasie, zamknięcie poszczególnych atrakcji Zimowego PGE Narodowego w 

Trasie bez prawa wymiany biletu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od 

Administratora zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie atrakcji Zimowego PGE Narodowego w Trasie 

albo bezpieczeństwo użytkowników. 

8. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób 

wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie 

przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży 

premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. 

9. Zasady korzystania z usług na podstawie Biletów na atrakcje Zimowego PGE Narodowego w Trasie nie łączą 

się w żaden sposób z zasadami zakupu biletów na jakiekolwiek inne atrakcje, aktywności i imprezy oferowane 

na lodowiskach, w których odbywa się Zimowy PGE Narodowy w Trasie wskazanych w § 1. Pkt 6. 

 

§ 3. 

Rejestracja i odbiór Biletu w systemie 

1. Użytkownik zamierzający dokonać pobrania bezpłatnego Biletu powinien uprzednio wypełnić formularz 

zgłoszeniowy w Systemie zgodnie z procedurą określoną w tym paragrafie. Dodatkowo, dane kontaktowe 

mogą zostać wykorzystane do komunikacji z użytkownikiem w zakresie dotyczącym pobranego przez niego 

Biletu.  

2. Rejestracja tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego o odpowiednie dane osobowe konieczne do realizacji 

przekazania biletu odbywa się na stronie internetowej https://bilety.zimowynarodowy.pl/  

3. Warunkiem niezbędnym do dokonania pobrania biletu jest poprawne wypełnienie pól obowiązkowych w 

formularzu zgłoszeniowym. 

4. Równocześnie z podaniem danych osobowych w sposób określony w ust. 1 lub 2 tego paragrafu, Użytkownik 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaakceptowanie następującej klauzuli: 

a. Zapoznałem (-am) się informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Testa Communications Sp. z o.o. w celu przekazania 

biletów przez stronę https://bilety.zimowynarodowy.pl/ oraz w celu kontaktu ze mną w sprawie 

biletów. 

5. Dane osobowe Użytkownika chronione są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

http://www.testa.com.pl/
https://bilety.zimowynarodowy.pl/
https://bilety.zimowynarodowy.pl/
https://bilety.zimowynarodowy.pl/
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika, nieprawdziwych lub 

błędnych danych w formularzu. 

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub 

przerwy oraz błędy w jego działalności wynikające z przyczyn i warunków technicznych, technologicznych lub 

z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Administratora. 

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet 

z przyczyn niezależnych od Administratora. 

9. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru biletu udostępnionego podczas procesu 

wydawania Biletu. Ponadto, zobowiązuje się do nieudostępniania osobom niepowołanym wydanego Biletu, a 

co za tym idzie zobowiązuje się do ich ochrony go przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i 

powielania. 

§ 4. 

Zasady pobierania Biletów  

Zasady ogólne: 

a. w Systemie dostępne są Bilety na lokalizacje, terminy i godziny zgodne z harmonogramem 

stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu; 

b. dostępność darmowych Biletów jest ograniczona. Maksymalna liczba biletów w danych lokalizacjach, 

terminach i godzinach określana jest przez Administratora 

c. wydawanie bezpłatnych Biletów może być zakończona przez Administratora w  dowolnym momencie 

z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc na atrakcje Zimowego PGE Narodowego w Trasie lub z uwagi na 

inne przyczyny, uznane przez Administratora jako istotne dla podjęcia takiej decyzji; 

2. W celu złożenia zamówienia na darmowy bilet w Systemie należy: 

a. wybrać miasto, datę i godzinę będący przedmiotem zamówienia, 

b. wypełnić formularz zgłoszeniowy – podając imię i nazwisko, telefon oraz adres email, 

c. porać bilet z wiadomości mailowej wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Zgłoszenia przesłane poprzez formularz dostępny na stronie realizowane są zgodnie z kolejnością ich 

nadsyłania, aż do wyczerpania wolnych miejsc na atrakcje Zimowego PGE Narodowego w Trasie; 

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zakończenia dystrybucji bezpłatnych biletów online w każdej chwili, 

bez podawania przyczyn. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, chociażby omyłkowo, 

nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany danych Użytkownika koniecznych dla realizacji 

zamówienia w trakcie realizacji złożonego zamówienia.  

 

 

§ 10. 

http://www.testa.com.pl/
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§ 5. 

Odbiór Biletów. Ważność Biletów. Kontrola Biletów. 

1. Bilety można pobrać jako plik PDF z wiadomości mailowej wysłanej na adres podany w formularzu 

zgłoszeniowym, wydrukować lub pobrać na telefon.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących 

zamówienia osobom trzecim, a w szczególności za nieuprawnione odebranie lub wydrukowanie Biletu przez 

osobę trzecią. 

3. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren wybranego lodowiska. 

4. Bilet nieczytelny, zmodyfikowany, uszkodzony lub zniszczony jest nieważny i tym samym nie uprawnia do 

wstępu na obszar Zimowego PGE Narodowego w Trasie i skorzystania z atrakcji.  

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeżeli Bilet został – chociażby omyłkowo lub 

niewłaściwie – przerobiony, uszkodzony, zgubiony, zniszczony lub uprzednio wykorzystany. 

6. Kontrola Biletu odbywa się przed wejściem na każde z 16 lodowisk. 

7. Kontroli Biletu dokonują osoby upoważnione przez Administratora. 

8. Kontrola Biletu odbywa się poprzez wymianę biletu otrzymanego drogą mailową na bilet dedykowany 

wybranemu Lodowisku. 

9. Osoba kontrolująca ma prawo żądać do Użytkownika podania imienia i nazwiska wskazanego w formularzu 

zgłoszeniowym.  

§ 6. 

Reklamacje, zwroty i wymiana Biletów 

1. Bilet pobrane z wykorzystaniem Systemu nie podlega zwrotowi lub wymianie, z wyjątkiem okoliczności 

wskazanych w tym paragrafie. Zwroty, reklamacje lub wymiany oparte na innych okolicznościach są 

bezskuteczne, w szczególności na takich jak: spóźnienie na turę oznaczoną w Bilecie. 

2. Wymiana Biletu jest możliwa wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany terminu atrakcji Zimowego PGE 

Narodowego w Trasie.  Administrator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na 

stronie internetowej: www.zimowynarodowy.pl. Administrator może również, w oparciu o dane zawarte w 

formularzu zamówienia, poinformować Użytkowników drogą korespondencji elektronicznej. 

3. Warunkiem wymiany Biletu w przypadku zmiany terminu lub odwołania atrakcji Zimowego PGE Narodowego 

w Trasie jest dostarczenie do Administratora danych wskazanych w formularzu wraz z dołączonym Biletem. 

Bilet powinien być oryginalny i czytelny. 

 

§ 7. 

Ochrona danych Użytkownika 

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy o bezpłatny Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celu realizacji zamówienia, 

niezbędnego kontaktu z Użytkownikiem. 

2. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w ramach dystrybucji bezpłatnych biletów 

wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o wydarzeniach wyłącznie za zgodą osoby 

udostępniającej dane osobowe. 

http://www.testa.com.pl/
http://www.zimowynarodowy.pl/
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3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

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) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). 

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe w procesie rejestracji ma prawo dostępu do nich, jak 

również do ich zmian. 

5. Administratorem danych, o których mowa w ust 1., jest Testa Communications spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON: 

015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod  nr 0000223067. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą lub dystrybucją Biletów z wykorzystaniem Systemu lub Kas 

biletowych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy kontaktować się z Administratorem pod 

adresem e-mail: bilety@zimowynarodowy.pl lub dzwoniąc na numer 22 295-98-76. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bilety.zimowynarodowy.pl oraz przy każdej Kasie 

biletowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Załącznik nr 1 stanowi harmonogram Zimowego PGE Narodowego – 16 lodowisk wraz z godzinami wejść na 

lodowisko. 

5. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Systemu lub Kasy biletowej można zgłaszać na adres email: 

bilety@zimowynarodowy.pl 

6. Do zamówienia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. 

7. Administrator zastrzega sobie wprowadzanie zmian do niniejszego Regulaminu. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.01.2023 r. 

http://www.testa.com.pl/
mailto:bilety@zimowynarodowy.pl
http://www.bilety.zimowynarodowy.pl/
mailto:bilety@zimowynarodowy.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
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