
Lubuski Festiwal Whisky i Alkoholi Mocnych

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

(dalej: „Regulamin”)

Działając na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
RE-DESIGN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ustanawia niniejszy
Regulamin, który określa zasady: korzystania z Serwisu (https://www.eluxo.pl_); zawierania umów
sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu. Podmiot poprzez
przystąpienie do korzystania z Serwisu oświadcza w ten sposób, że akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.  

I. Postanowienia ogólne

1. Lubuski Festiwal Whisky i  Alkoholi  Mocnych, dalej  zwany „Festiwalem”, jest wydarzeniem
organizowanym przez spółkę ELUXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zielonej  Górze  (wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  VII  Wydział  Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  numerem:  0000482597;  NIP:  9291857045;  REGON:
08117066700000; ul. Michałowskiego 73, 65-140 Zielona Góra), podczas którego następować
będzie prezentacja mocnych alkoholi, takich jak: whisky, rum, gin, wódki rzemieślnicze i inne.
Podczas  Festiwalu  wytwórcy,  producenci  i  dystrybutorzy  prezentują,poddają  degustacji  i
sprzedają swoje wyroby.

2. Festiwal odbywa się w Zielonej Górze, w części hotelu Grape Town, przy ul. Aleja Wojska
Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra, w dniu 03.09.2022, w godzinach 10:00-22:00 Festiwal ma
charakter  imprezy  zamkniętej  odbywającej  się  w  wydzielonej  części  lokalu  przy  ulicy  al.
Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra oraz w ogródku plenerowym.

3. Regulamin  określa  zasady  i  tryb  zawarcia  umowy  sprzedaży  umożliwiającej  Kupującemu
(osobie fizycznej, pełnoletniej i posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych) udział w
Lubuskim Festiwalu Whisky i Alkoholi Mocnych, dalej zwany „Festiwalem”, tj. nabycia biletu
wstępu i uczestnictwa w Festiwalu. 

4. Sprzedawcą,  a  tym  samym  dystrybutorem  biletów  jest  RE-DESIGN  Spółka  z  ograniczona
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (przy ul. Stanisława Moniuszki 8D/28; 65-409
Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000598088 , posiadającą numery: REGON: 36354438000000, NIP: 9252104904.

5. Bilet, o którym mowa w pkt 3 powyżej stanowić będzie kod QR, który należy okazać osobie
upoważnionej przez Organizatora do kontroli  biletów przy  wejściu na teren hotelu,  gdzie
odbywać się będzie Festiwal.
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6. Bilet zostanie wysłany Kupującemu na podany przez niego przy zawarciu umowy adres email
bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności ceny na rzecz Sprzedawcy.

7. Przy zawarciu umowy Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w
Lubuskim Festiwalu  Whisky  i  Alkoholi  Mocnych i  akceptuje  go,  w szczególności  Kupujący
oświadcza,  że  Organizator  i  upoważnione  przez  niego  osoby  mają  prawo  do  weryfikacji
danych osób, które chcą zakupić bilety, a także wziąć udział w Festiwalu. 

8. Regulamin podlega prawu polskiemu

II. Korzystanie z serwisu

9. Do  korzystania  z  serwisu  niezbędne  jest  posiadanie  dostępu  do  urządzenia  z  łączem
internetowym oraz zainstalowaną przeglądarką (np. Micorosft Edge, Mozilla, Opera, Google
Chrome lub inna) z włączoną obsługą Java.

10. Nabycie  biletów  możliwe  jest  po  wcześniejszej  rejestracji  w  serwisie,  tj.  prawidłowym  i
zgodnym z prawdą wypełnieniu formularza udostępnianego w Serwisie, wyrażenia zgody na
treść regulaminów oraz podanie obowiązkowych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz
adresu email, adresu). 

11. Podczas korzystania z Serwisu Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

 Przestrzegania przepisów prawa, w tym niniejszego Regulaminu,

 Poszanowania praw osobistych osób trzecich,

 Korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,

 Zachowania bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z internetu,

 Nie wykorzystywania treści  dostępnych w Serwisie  do innych celów niż uzyskanie
informacji  o  Festiwalu  czy  zakup  biletów,  tj.  jedynie  w zakresie  własnego użytku
osobistego.

III. Umowa sprzedaży

12. Bilety mają charakter biletów imiennych, a ich odsprzedaż osobom trzecim jest wyłączona. 

13. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona, RE-DESIGN zastrzega sobie możliwość zakończenia
sprzedaży  przez  Serwis  w  każdej  chwili,  bez  podawania  przyczyny,  w  tym  z  uwagi  na
odwołanie Festiwalu.

14. Bilet upoważnia wyłącznie Kupującego do uczestnictwa w Festiwalu. Posiadacz Biletu, który
nie  potwierdzi  dokumentem  urzędowym  (np.  dowód  osobisty,  prawo  jazdy,  paszport)



tożsamości  oraz  ukończenia  18  roku  życia  nie  zostanie  dopuszczony  do  uczestnictwa  w
Festiwalu. W takim wypadku RE-DESIGN nie zwraca ceny za Bilet, ani nie odpowiada w żaden
inny sposób wobec Kupującego lub osoby próbującej wejść na teren Festiwalu.

15. W sprzedaży dostępne są następujące rodzaje biletów:  bilet upoważniający do wstępu na 
teren Festiwalu, bilety na Masterclass – siedzące degustacje komentowane..

16. Ceny biletów zawierają podatek VAT, aby otrzymać fakturę VAT należy zgłosić taką potrzebę
podczas składania zamówienia na bilety.

17. Bilety do dnia festiwalu dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej i wysyłany na adres e-
mail  podany  przez  Kupującego  po  zarejestrowaniu  zapłaty  w  systemie  RE-DESIGN.
Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania błędnego adresu e-
mail.

18. Po  okazaniu  Biletu  w  postaci  kodu  QR  i  zeskanowaniu  go  przez  Organizatora  lub
upoważnioną  przez  niego  osobę,  zweryfikowanie  tożsamości  i  pełnoletniości  uczestnika
Festiwalu,  wydany zostanie kieliszek degustacyjny,  oraz opaska identyfikacyjna,  co będzie
upoważniać  uczestnika  do  wzięcia  udziału  w  Festiwalu.  Ponadto  uczestnik  będzie  mógł
nabywać bony degustacyjne, stanowiące walutę na terenie Festiwalu.

19. Umowa  sprzedaży  pomiędzy  Kupującym  a  RE-DESIGN  zostaje  zawarta  po  spełnieniu
wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie, w tym dokonania płatności przy pomocy
przelewu  elektronicznego,  karty  płatniczej,  systemu  płatności  mobilnych:  PayPal,
przelewy24.pl oraz Blik.  Kupujący ponosi koszty pośrednictwa banku, instytucji  finansowej
lub systemu płatności mobilnej we własnym zakresie.

20. Zapłata  za  bilet  niepotwierdzona  przez  bank  Kupującego w ciągu  6  godzin  od  momentu
zamówienia,  powoduje  automatyczne  anulowanie  transakcji,  a  RE-DESIGN  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  konsekwencje  wynikające  z  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu
systemu płatniczego.

IV. Reklamacje 

21. RE-DESIGN  jako  sprzedawca  odpowiada  wobec  Kupującego będącego  konsumentem  w
rozumieniu  art.  221 Kodeksu  cywilnego  lub  także  osobą  fizyczną  zawierającą  umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada  ona  dla  tej  osoby  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za niezgodność z
umową  sprzedaży  Biletu  zakupionego  przez  tę  osobę,  w  zakresie  określonym  ustawą  o
prawach konsumenta czy kodeksu cywilnego.

22. RE-DESIGN podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni  poprawnego funkcjonowania
Serwisu,  w  takim  zakresie,  jaki  wynika  z  aktualnej  wiedzy  technicznej  i  zobowiązuje  się
usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.



23. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu i reklamacje Kupujący może zgłaszać
pisemnie  na  adres:  RE-DESIGN,  bądź  w  drodze  elektronicznej  na  adres  mailowy
biuro@eluxo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

24. RE-DESIGN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili
jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w okresie wskazanym w
zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
Kupujący zostanie poinformowany.

V. Polityka prywatności

25. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  przekazu  komunikatów  i  danych,  w  związku  ze
świadczonymi  usługami,  RE-DESIGN podejmuje  środki  techniczne  i  organizacyjne
odpowiednie  do  stopnia  zagrożenia  bezpieczeństwa świadczonych  usług,  w  szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych w Internecie.

26. Ze  względu na przedmiot  Festiwalu  i  konieczność  zbadania  wieku uczestników,  Kupujący
wyraża  również zgodę na weryfikację swojej  tożsamości  i  wieku w momencie  wejścia  na
teren Festiwalu, podczas uzyskiwania kieliszka degustacyjnego przy wejściu na Festiwal oraz
podczas trwania Festiwalu.

27. Kupujący  wyraża  również  zgodę  na  to,  że   fakt  udziału  w Festiwalu  oznacza  zgodę  na
publikację  przez  Organizatora  w  środkach  masowej  komunikacji  swojego  wizerunku
w związku  z  uczestnictwem  w  Festiwalu,  w  tym  w  formie  nagrań  audiowizualnych  oraz
fotografii, mających na celu informowanie o Festiwalu, a także jego promocję, a zatem nie
będzie dochodził wobec Organizatora czy sprzedającego roszczeń z tym związanych. 

28. Kupujący  może  wyrazić  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  handlowych,  promocyjnych,
marketingowych  środkami  komunikacji  elektronicznej,  w szczególności  za  pomocą  poczty
elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub profilowania.

29. Kupujący, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu zamówienia lub
w Serwisie wyraża zgodę na:

A. przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą Kupującego
oraz świadczeniem usług,  zawarciem i  wykonaniem umowy – zgoda konieczna do
zawarcia i wykonania umowy,

B. przekazywanie  Kupującemu  informacji  handlowej  i  marketingowej  w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez RE-DESIGN – zgoda
dobrowolna, która w każdej chwili może zostać cofnięta.
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30. Na podstawie przepisów 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 (RODO), RE-DESIGN informuje, że:

A. Administratorem przekazanych danych osobowych jest RE-DESIGN Spółka z
ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  (przy  ul.  Stanisława
Moniuszki  8D/28;  65-409  Zielona  Góra,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców KRS
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Zielonej  Górze  VIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000598088  ,  posiadającą
numery: REGON: 36354438000000, NIP: 9252104904.

B. Przekazane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  zawartej
umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) – zgoda konieczna
– a także na podstawie udzielonej zgody, wedle art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda
dobrowolna – (Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio realizacja
zawartej umowy i zgoda.

C. Klient może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów  marketingowych,  ofertowych,  wysyłania  newslettera,  wiadomości
telekomunikacyjnych  lub  profilowania.  Taka  zgoda  nie  jest  konieczna  do
zrealizowania umowy i może być w każdej chwili cofnięta.

D. Dostęp  do  danych  osobowych  będzie  przysługiwał  upoważnionym
pracownikom Sprzedającego, a nadto Organizatorowi Festiwalu lub za zgodą Klienta
także innym upoważnionym osobom.

E. Dane  osobowe  mogą  być  przekazane  podmiotom  trzecim  celem  ich
przetwarzania  w  zakresie  niezbędnym  do  zawarcia  i  wykonania  umowy,  w  tym
miedzy innymi rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymagana odrębna zgoda.

F. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody, w przypadku jej udzielenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano
na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Cofnięcie  zgody,  a  także  wszelkie  inne
dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-
mail: biuro@eluxo.pl

G. Pomimo  cofnięcia  zgody  Administrator  będzie  mógł  przetwarzać  dane
osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych
okoliczności  wynikających  z  obowiązujących  przepisów  prawa  np.  rozliczeń
podatkowych.  To  samo  dotyczy  przypadku  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych osobowych.

H. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje żądanie dostępu do danych
osobowych  oraz  poprawianie  danych  osobowych.  Ponadto  prawo  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.

I. Na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych przysługuje skarga do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


