Załącznik nr 2
do Regulamin imprezy kulturalnej pod nazwą Jarocin Festiwal
WARUNKI SPRZEDAŻY SPECJALNYCH KARNETÓW 3-DNIOWYCH NA JAROCIN FESTIWAL
2017
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JAROCIN

Regulamin sprzedaży karnetów na Jarocin Festiwal
2017 dla mieszkańców gminy Jarociny
1. Sprzedaż karnetów w cenie 70 PLN przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Jarocin.
Sprzedaż prowadzona będzie wyłącznie w Spichlerzu Polskiego Rocka (Jarocin, ul. Poznańska 1)
w terminie od 15 marca 2017 roku od godziny 10:00 do 31 maja 2017 roku do godziny 18:00.
Dodatkowo, w terminie od 9 czerwca od godziny 10:00 do 11 czerwca 2017 roku do godziny
20:00 wprowadzona będzie sprzedaż karnetów w cenie 90 PLN.
2. Warunkiem sprzedania karnetu w cenie 70 PLN/90 PLN jest zweryfikowanie przez sprzedającego
faktu zamieszkania na terenie Gminy Jarocin poprzez sprawdzenie w dedykowanej do tego
witrynie internetowej numeru PESEL. Witryna ta posiada dostęp do bazy danych Gminy Jarocin
zawierającej numery PESEL wszystkich mieszkańców. Weryfikacja następuje przez wpisanie
nr PESEL do dedykowanej rubryki na stronie internetowej. Jeśli wpisany numer PESEL będzie
należał do mieszkańca Gminny Jarocin, otrzyma on możliwość zakupu karnetu po cenie
70 PLN/90 PLN. Weryfikowanie numeru PESEL nie jest tworzeniem bazy danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Karnet przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców gminy Jarocin jest karnetem imiennym.
Oznacza to, że na blankiecie karnetu znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska
właściciela. Karnet jest numerowany. Ma to uniemożliwić odsprzedanie karnetu osobom
trzecim. Karnet może być zakupiony na podstawie upoważnienia, na którym widnieje nr PESEL
osoby kupującej i nr PESEL osoby, dla której karnet jest kupowany.
4. Aby zamienić karnet na opaskę umożliwiającą wstęp na teren festiwalu w dniach trwania
festiwalu należy stawić się w punkcie opaskowania dedykowanym mieszkańcom gminy Jarocin
z dowodem tożsamości, na podstawie którego będzie można zweryfikować prawdziwość danych
widniejących na karnecie. Poprawna weryfikacja będzie warunkiem otrzymania opaski
upoważniającej do wstępu na teren festiwalu.
5. Zakup karnetu przeznaczonego wyłącznie dla mieszkańców gminy Jarocin jest równoznaczny
z zaakceptowaniem regulaminu.
6. Każdy mieszkaniec gminy Jarocin, który zakupi karnet w Spichlerzu Polskiego Rocka, otrzyma
numerowaną kartkę pocztową z zaproszeniem na Jarocin Festiwal 2017, którą będzie mógł
wysłać dowolnej osobie spoza gminy Jarocin. W ten sposób mieszkaniec gminy Jarocin oraz
osoba, która otrzyma kartkę, wezmą udział w loterii. Jeśli zaproszona osoba zjawi się
w Spichlerzu Polskiego Rocka podczas trwania festiwalu z kartką oraz okaże opaskę na Jarocin
Festiwal 2017, wówczas kartka weźmie udział w losowaniu pakietu festiwalowych
i spichlerzowych gadżetów oraz podwójnych karnetów na Jarocin Festiwal 2018. Kartka jest
również biletem wstępu do Spichlerza Polskiego Rocka. Losowanie pakietu festiwalowych
i spichlerzowych gadżetów oraz podwójnych karnetów na Jarocin Festiwal 2018 odbędzie się
16 lipca w Spichlerzu Polskiego Rocka. Godzina losowania zostanie podana przez organizatora na
stronie www.jarocinfestiwal.pl w dziale aktualności. Lista nagrodzonych zostanie bezzwłocznie
opublikowana na stronie www.jarocinfestiwal.pl w dziale aktualności. Pakiet gadżetów oraz bon
na karnety należy odebrać osobiście w Spichlerzu Polskiego Rocka od momentu losowania
do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 18.00.
Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Muzeum z dni 26 maja i 5 czerwca 2017 r.

