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1 Wszystkie bilety nabywane na wydarzenie są biletami cyfrowymi. Dostęp do zakupionego biletu 
będzie możliwy za pośrednictwem udostępnianej przez spółkę Eventim Sp. z o.o. specjalnej 
aplikacji mobilnej EVENTIM PL App, którą należy pobrać i zainstalować na urządzeniu końcowym 
użytkownika. 

2 W przypadku nabycia biletów dla kilku osób, wszystkie osoby powinny wchodzić na teren 
wydarzenia łącznie, w tym samym czasie co nabywca biletów.  

3 Dla zapewnienia ważności danego biletu, nabywca biletu jest zobowiązany do przedstawienia przy 
wejściu na teren wydarzenia – oprócz samego biletu – również dokumentu potwierdzającego jego 
tożsamość (np. prawo jazdy, paszport, dowód osobisty). 

4 Bilety na wydarzenie są sprzedawane przez spółkę Eventim Sp. z o.o. wyłącznie 
konsumentom. Nabywanie biletów przez podmioty niebędące konsumentami (np. spółki prawa 
handlowego lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) stanowi naruszenie 
warunków i zasad sprzedaży biletów i skutkuje anulowaniem transakcji. Dokonując akceptacji tych 
warunków i zasad użytkownik oświadcza, że posiada status konsumenta. 

5 Zakupiony bilet na wydarzenie może być ponownie sprzedany lub oferowany do sprzedaży 
wyłącznie za pośrednictwem udostępnianej przez spółkę Eventim Sp. z o.o. platformy FanSale. 
Bilety sprzedawane w sposób inny, niż wskazany powyżej, np. za pośrednictwem innych 
podmiotów trzecich lub nieautoryzowanych punktów sprzedaży, włączając aukcje internetowe, 
będą uznawane za nieważne, co może skutkować odmową wstępu na teren wydarzenia. 

6 Jedna osoba jest uprawniona do nabycia nie więcej niż 6 (sześć) biletów na wydarzenie. 

7 Wyłącznie bilety zakupione za pośrednictwem spółki Eventim Sp. z o.o. są ważne i uprawniają do 
wstępu na wydarzenie. W przypadkach wskazanych szczegółowo w odpowiednich regulaminach 
związanych z organizacją wydarzenia, organizator ma prawo do odmowy danej osobie wstępu na 
teren wydarzenia.  

8 Aby uzyskać dostęp do biletów zakupionych na wydarzenie konieczne jest pobranie i instalacja 
specjalnej aplikacji mobilnej EVENTIM PL App na urządzeniu końcowym użytkownika. 

9 Każda osoba, która nabyła bilet na wydarzenie podlega obowiązkowi dostosowania się do 
wymogów i regulacji związanych z epidemią COVID 19, obowiązujących w dniu wydarzenia.  
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https://www.pgenarodowy.pl/o-stadionie/regulamin-PGE-Narodowego
https://www.fkpscorpio.pl/ed-sheeran-faq

