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REGULAMIN UDZIAŁU W AKCJI „KIBICUJ Z KLASĄ” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji „Kibicuj z Klasą”, organizowanej 

przez KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej 17, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 

0000116034, posiadająca numer NIP: 787-19-38-871 (dalej: Lech Poznań lub Klub); 

2. Akcja „Kibicuj z Klasą” (dalej: Akcja) skierowana jest do grup dzieci i młodzieży szkolnej do 

szesnastego roku życia wraz z opiekunami. Minimalna ilość uczestników potrzebna do 

zgłoszenia grupy to 10 osób; 

3. Dzieci i młodzież szkolna w wieku do szesnastego roku życia w ramach Akcji otrzymają 

możliwość odbioru darmowych biletów na mecz objęty Akcją; 

4. Na każde dziesięć uczestników w wieku do szesnastego roku życia przypada jeden dorosły 

opiekun, który otrzymuje darmowy bilet na mecz objęty Akcją; 

5. Uczestnictwo w Akcji równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, 

jak również Regulaminu Sprzedaży Biletów i Karnetów KKS Lech Poznań na mecze 

rozgrywane na Stadionie Poznań oraz Regulaminu Stadionu Poznań. 

 

Zgłoszenie grupy do udziału w Akcji 

1. Chęć uczestnictwa w Akcji należy zgłosić najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed datą 

meczu nią objętego poprzez wiadomość E-mail na adres grupy@lechpoznan.pl. W zgłoszeniu 

należy podać liczbę uczestników, uwzględniając liczbę młodzieży do 16 roku życia oraz liczbę 

opiekunów; 

2. W zgłoszeniu należy zawrzeć takie informacje jak: 

a) Liczbę uczestników poniżej 16. roku życia; 

b) Liczbę opiekunów; 

c) Nazwa placówki, która firmuje grupę, na przykład nazwa szkoły, klubu sportowego o ile 

grupa związana jest z konkretną organizacją;  

d) Rodzaj i numery rejestracyjne pojazdów (mikrobusów i autokarów), które będą 

zaparkowane na specjalnie wyznaczonym parkingu wzdłuż ulicy Bułgarskiej (najszybciej, 

jak to możliwe). 
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3. W ramach grupy istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w Akcji większej liczby osób 

dorosłych, niż jeden opiekun na każde dziesięć dzieci. W takim przypadku należy 

indywidualnie kontaktować się z Klubem w celu określenia ceny dodatkowych biletów; 

4. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Akcji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału. Ilość przyznanych biletów w ramach Akcji jest ograniczona. Grupy, którym Klub 

przyzna pulę biletów w ramach Akcji, zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio 

wcześniej; 

5. Grupy przyjeżdżające na mecz objęty Akcją autokarem lub mikrobusem, chcące bezpłatnie  

skorzystać z parkingu bezpośrednio przy Stadionie Poznań, muszą zaznaczyć ten fakt w 

zgłoszeniu oraz najszybciej jak to możliwe podać ilość i rodzaj pojazdów, a także numery 

rejestracyjne. Możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu nie dotyczy samochodów 

osobowych, a ilość miejsc na parkingu jest ograniczona. 

 

Uczestnictwo w Akcji 

1. Odbiór biletów przyznanych w ramach Akcji będzie możliwy w dniu meczu. Punkt odbioru 

biletów znajduje się pod IV Trybuną. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu i miejsca odbioru wejściówek i poinformowania o tym fakcie w osobnym 

komunikacie na oficjalnej stronie Klubu; 

2. Prawo wstępu na mecz na podstawie biletu otrzymanego w ramach Akcji ma jedynie osoba, 

której dane zostały podane przy zgłoszeniu grupy. Zmiana właściciela biletu jest możliwa 

najpóźniej do dnia zakończenia rejestracji zgłoszeń, w tym celu niezbędne jest podanie 

danych osobowych (PESEL, imię, nazwisko) osoby rezygnującej z wejściówki oraz osoby ją 

zastępującej; 

3. Każdy bilet obowiązuje na konkretną trybunę, sektor i miejsce na Stadionie Poznań, które 

należy zając po wejściu na stadion wskazaną na bilecie bramką. W momencie zgłoszenia 

grupa ma prawo do wskazania trybuny pierwszego wyboru, to jest tej, którą najbardziej 

chciałaby zająć, przy czym nie jest to decyzja wiążąca i nie gwarantuje otrzymania biletów na 

właśnie te miejsca; 

4. Wszystkie bilety zamówione w ramach jednej grupy musi odebrać jednorazowo reprezentant 

grupy, wskazany jako osoba kontaktowa podczas składania zamówienia; 

5. Bilety otrzymane w ramach Akcji nie podlegają reklamacji, zwrotowi, nie mogą zostać 

przekazane osobom trzecim, ani spieniężone; 

6. Wszystkie bilety upoważniają do jednokrotnego przekroczenia kołowrotków na Stadionie 

Poznań. Po opuszczeniu stadionu, ponowne wejście przy użyciu tego samego biletu wstępu 

nie jest możliwe. 
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Postanowienia końcowe 

1. Lech Poznań zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w Akcji grupom, których zgłoszenie 

napłynęło po ostatecznym terminie przyjmowania zgłoszeń, było niekompletne lub w 

przypadku wyczerpania miejsc objętych Akcją; 

2. Lech Poznań nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia powstałe z przyczyn 

niezależnych od Klubu; 

3. Wszyscy uczestnicy Akcji zobowiązani są do zachowania zgodnego z Regulaminem Stadionu 

Poznań. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas wszystkich edycji Akcji Kibicuj z Klasą rozgrywanych 

na Stadionie Poznań, począwszy od Rundy Wiosennej 2017r.  

 

 

 


