
REGULAMIN 

REALIZACJI „BONÓW NA KULTURĘ" 

w Centrum Kultury i Sztuki  w Tczewie 

 

 

Wydawcą BONÓW NA KULTURĘ jest Centrum Kultury i Sztuki  z siedzibą w Tczewie              
(83-110), ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10,  zwane dalej CKiS.  

W związku z wprowadzeniem do swojej oferty BONÓW NA KULTURĘ ustanawia regulamin, 
zwany dalej Regulaminem, o następującej treści: 

  

§ 1 

1. Regulamin określa tryb realizacji BONÓW NA KULTURĘ emitowanych przez CKiS od 
dnia 1.12.2017 r. 

2. BONY NA KULTURĘ w nominałach 50 zł i 100 zł emitowane są przez CKiS oraz 
opatrzone numerem seryjnym i datą ważności naniesioną na druku BONU. 

3. BON NA KULTURĘ stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących 
przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie. 

  

§ 2 

1. Zakupu BONU NA KULTURĘ dokonuje się po cenie nominalnej w kasie Centrum 
Kultury i Sztuki w godzinach jej otwarcia. 

2. Przy zakupie BONU NA KULTURĘ nie są uwzględniane żadne rabaty. 

3. BON NA KULTURĘ nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

4. Termin ważności BONU NA KULTURĘ wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.. 

  

§ 3 

1. BONEM NA KULTURĘ w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie 
następujące warunki: 

a) został wystawiony przez CKiS, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu oraz opatrzony jest numerem seryjnym i terminem ważności, 

b) nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany (np. przerobienia, podrobienia, 
uzupełnienia  lub usunięcia jakiegokolwiek elementu). 

2. Nie nastąpiła jego dezaktywacja, tj. nie upłynął termin jego ważności. 

 

§ 4 

1. CKiS zobowiązuje się zrealizować BON NA KULTURĘ poprzez wydanie w zamian za 
BON biletów na organizowane przez CKIS wydarzenia kulturalne za aktualną cenę 
brutto tych biletów, przy czym: 
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a) jeżeli cena brutto wydawanych biletów jest wyższa niż wartość nominalna 
BONU NA KULTURĘ, osoba realizująca BON uiszcza różnicę w formie 
pieniężnej - gotówką lub w inny akceptowany prawnie sposób, 

b) jeżeli cena brutto wydawanych biletów jest niższa niż wartość nominalna BONU 
NA KULTURĘ, osoba realizująca BON nie jest upoważniona do otrzymania 
różnicy kwotowej. 

2. Dezaktywacja BONU NA KULTURĘ następuje automatycznie na skutek wykorzystania 
jego wartości nominalnej lub utraty terminu ważności. 

3. CKiS nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie BONU. 

4. CKiS zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi na podstawie BONÓW 
NA KULTURĘ, które są nieczytelne, zniszczone lub w jakikolwiek sposób nasuwają 
wątpliwości co do ich autentyczności. 

§ 5 

  

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie CKiS oraz na stronie internetowe  
www.ckis.tczew.pl. 

2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. 

3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu realizacji BONÓW NA KULTURĘ 

w Centrum Kultury i Sztuki  w Tczewie 

 

Wzór Bonów o kulturę o nominałach 50 zł i 100 zł 

 

 


