
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług za pośrednictwem sieci 

Internet na ścianie wspinaczkowej “Bafard” należącej do ProClimbing Milena Poniewozik, 

NIP:7123215612 , REGON:367741500. 

2. System sprzedaży on-line prowadzi sprzedaż i przedsprzedaż biletów. Zakupu można dokonać za 

pośrednictwem strony internetowej: www.bafard.pl.  

3. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jednocześnie regulaminu ściany 

wspinaczkowej „Bafard”.   

4. Sprzedaż biletu jest prowadzone do 2 dni przed terminem jego obowiązywania.  

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, ProClimbing zostaje zawarta w przypadku spełnienia 

wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.bafard.pl  

a. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,  

b. poprawnego i zgodnego z prawdą wypełniania formularza (o ile należy on do kroków 

zamówienia),  

c. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przez serwis www.przelewy24.pl.  

6. Biletem wstępu staje się wydruk potwierdzenia płatności za zamówienie, który zostaje wysłany 

na adres e-mail kupującego.  

7. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 60min od momentu 

zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.   

8. Bilety pozostają własnością ProClimbing do czasu odnotowania przez ProClimbing dokonania 

zapłaty przez Kupującego.  

9. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 sp. z o. o. za pośrednictwem serwisu 

www.przelewy24.pl.  

10. ProClimbing nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.  

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w 

zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym 

Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.   

12. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu 

www.przelewy24.pl.  

13. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie płatności podać numer NIP i inne poprawne dane 

niezbędne do jej wystawienia.  

14. Bezpośrednie przy wejściu na ścianę wspinaczkową „Bafard” należy okazać wydrukowane 

potwierdzenie płatności lub okazać je w telefonie komórkowym.  

15. Do wstępu na ścianę wspinaczkową „Bafard” uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże 

potwierdzenie przelewu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie jak również 

udostępnianie osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu wstęp na ścianę wspinaczkową 

„Bafard”.  

16. ProClimbing jest zwolnione z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązane do 

zwrotu ceny biletu wstępu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 

14 osoba nieuprawniona posłuży się potwierdzeniem przelewu.  



17. ProClimbin zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili bez 

podania przyczyn   

18. W wyjątkowych przypadkach ProClimbing zastrzega sobie możliwość bez podania przyczyny:  

a. zmiany terminu ważności lub obowiązywania biletu,  

b. anulowania biletu bez zwrotu kwoty zakupu biletu Kupującemu,  

c. anulowania biletu w przypadku przekroczenia maksymalnej ilości dostępnych biletów i 

zwrot kwoty zakupu biletu Kupującemu w terminie 21dni.   

d. odwołania wydarzenia i zwrotu kwoty zakupu biletu Kupującemu w terminie 21dni.  

19. ProClimbing nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych w 

procesie zakupu biletów.  

20. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu on-linie nie oznacza braku biletów 

na ścianie wspinaczkowej „Bafard”.  

21. Zwroty będą dokonywane co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.   

22. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy 

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, 

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.  

23. ProClimbing zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu zgodnie z 

pkt. 17, podpunkt „c” lub „d”, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na potwierdzeniu 

płatności. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają 

zwrotowi.   

24. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.  

25. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu 

biletów, na adres mailowy bafard@bafard.pl lub na ścianie wspinaczkowej „Bafard”.  

26. ProClimbing rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni 

od jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się ProClimbing do złożonej reklamacji 

we wskazanym powyżej terminie uważa się reklamację za uzasadnioną.  

27. Poprzez wykonanie któregokolwiek z podpunktów pkt. 5 Kupujący wyraża zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie przez ProClimbing danych osobowych Kupującego w celu 

realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań 

niezbędnych do funkcjonowania systemu takich jak sprzedaż, rejestracja Kupujących itp.  

28. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu 

zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z 

późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).  

29. Bilety zakupione na ścianie wspinaczkowej „Bafard” oraz za pośrednictwem strony internetowej 

www.bafard.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane lub skanowane.  

30. ProClimbing nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 

której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.  

31. ProClimbing nie ponosi odpowiedzialności wiadomości lub inne dane zgubione lub utracone w 

sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także 



ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców Kupującego oraz 

Proclimbing.   

32. Wszystkie informacje na temat wydarzeń, biletów wstępu, cennika oraz godzin pracy ściany 

wspinaczkowej „Bafard” opublikowane są na stronie www.bafard.pl.  

33. ProClimbing zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarzu wydarzeń, cenniku, godzin pracy 

ściany wspinaczkowej „Bafard”, grafiku zajęć sportowych (sekcji) itp.   

34. Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku.   

35. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez ProClimbing. Jego aktualna wersja 

udostępniona na stronie www.bafard.pl.  Do zamówień złożonych przed dniem publikacji zmian, 

zastosowanie mają postanowienia dotychczasowe.   


