
 

 

Regulamin sprzedaży biletów na Wystawę Bursztynu 

„W Bursztynowym Kadrze” 

 

§1. 

 

 Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży biletu wstępu na Wystawę 

Bursztynu, mieszczącej się w Międzynarodowym Domu Kultury w 

Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 w Międzyzdrojach. 

Organizatorem wystawy jest Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach. 

§2. 

 Wystawa otwarta jest codziennie w godzinach od 13.00 do 20.00 od 21 czerwca 

do 31 sierpnia. 

§3. 

  Bilet na wystawę można zakupić wyłącznie w kasie Wystawy. 

§4. 

 Kasa Wystawy czynna jest codziennie w godzinach otwarcia wystawy, od 

13:00  do 20:00. 

§5. 

Cena biletu normalnego wynosi 12 zł, ulgowego – 8 zł. Bilet ulgowy 

przysługuje dzieciom do lat 4 do 7. 

§6. 

 Zakup biletu w kasie Wystawy wymaga zapłaty ceny biletu w kasie wyłącznie 

gotówką. Wszystkie ceny biletów podane są w polskiej walucie oraz zawierają 

podatek VAT.  

§7. 

 Międzyzdrojska Karta Mieszkańca uprawnia do nabycia biletu ze zniżką, czyli 

ulgowego biletu. Z ulgi można skorzystać jednorazowo przez cały czas trwania 

wystawy. 



§8. 

 Bilet zakupiony w kasie nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny termin.  

§9. 

 Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w 

tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych 

danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient 

wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na 

wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu 

poprzednim, nie wyklucza prawa do wystawiania oraz przesyłania faktury w 

tradycyjnej formie papierowej. 

§10. 

10. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania 

przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych danych do faktury. 

§11. 

 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie 

www.mdkmiedzyzdroje.com i w kasie Wystawy. 

§12. 

 Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest: 

a) konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu biletu  

b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości 

prawnej nie będąca konsumentem (zwana dalej: Klient nie będący 

konsumentem) z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu dotyczące 

konsumentów znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej prowadzącej 

jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 wraz ze 

zmianami), tj. prowadzącej zorganizowaną działalność zarobkową, 

wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły, jeśli zawiera ona umowę 

bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy 

wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.         

§13. 

http://www.mdkmiedzyzdroje.com/


Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej 

www.mdkmiedzyzdroje.com 

§14. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w 

życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej 

www.mdkmiedzyzdroje.com.  

§15. 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w 

treści Regulaminu. 

  

 

 


