Regulamin akcji promocyjnej
„UNESCO: 2 za 1” dofinansowanej przez Śląską Organizację Turystyczną w ramach
wspierania działań promocyjnych członków ŚOT, ukierunkowanych na rozwój
i promocję regionalnych marek turystycznych oraz obiektów wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO z woj. śląskiego.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej „UNESCO: 2 za 1”
tj. specjalnej oferty łączącej dwie atrakcje turystyczne Tarnowskich Gór wpisane na
Listę światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię
Czarnego Pstrąga, którymi zarządza Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
(SMZT).
2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS 0000041094, NIP
6450010326, REGON 00105421600000.
3. Oferta polega na zwiedzaniu dwóch obiektów światowego dziedzictwa UNESCO tj.
Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w cenie jednej atrakcji.
4. Każdy turysta, który zakupi bilet na zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga w języku
polskim, otrzyma w bonusie wejściówkę do Zabytkowej Kopalni Srebra na
zwiedzanie pełnej trasy turystycznej.
5. Oferta ma charakter oferty limitowanej. W puli zadania będzie dokładnie 1351 biletów
na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra.

§2
Zasady udziału w akcji promocyjnej
1. Z oferty mogą skorzystać wszyscy turyści, którzy zakupią bilet (w kasie sztolni lub
kopalni oraz online www.bilety.kopalniasrebra.pl) na zwiedzanie Sztolni Czarnego
Pstrąga.
2. Pracownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego każdorazowo poinformuje
zwiedzających o możliwości skorzystania z oferty promocyjnej i zaoferuje możliwość
zarezerwowania konkretnego terminu zwiedzania Zabytkowej Kopalni Srebra bezpłatnie.

3. W przypadku skorzystania przez zwiedzającego, zostanie mu na miejscu
wydrukowany bezpłatny bilet na zwiedzanie kopalni. W przeciwnym przypadku
zostanie poinformowany, że do wyczerpania puli bezpłatnych biletów będzie mógł się
zgłosić do kas sztolni lub kopalni z biletem na zwiedzanie sztolni, aby otrzymać
bezpłatny bilet na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra.
4. Pracownicy kas Sztolni Czarnego Pstrąga i Zabytkowej Kopalni Srebra będą
weryfikować warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej poprzez odnotowanie na
każdym bilecie wstępu do Sztolni Czarnego Pstrąga faktu pobrania bezpłatnego biletu
wstępu do Zabytkowej Kopalni Srebra.
5. Każdorazowo podczas zakupu biletu w kasie lub odbioru biletu wcześniej
zakupionego online w kasie (każdy uczestnik przed wejściem do Sztolni Czarnego
Pstrąga otrzymuje indywidualny drukowany bilet w wersji papierowej niezależnie od
tego czy kupuje go bezpośrednio w kasie czy w systemie online) turysta zostanie
poinformowany o akcji rabatowej i zostanie mu zaproponowane pobranie bezpłatnego
biletu na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra.

§3
Warunki zwiedzania
1. Kupując bilet na zwiedzanie trasy turystycznej Sztolni Czarnego Pstrąga otrzymujemy
wydrukowany bilet uprawniający do bezpłatnego zwiedzania Zabytkowej Kopalni
Srebra w dowolnym terminie trwania akcji specjalnej, ale nie później niż do końca
listopada br.
2. Akcja promocyjna będzie się toczyła do momentu wyczerpania bezpłatnej puli 1351
biletów wstępu do Zabytkowej Kopalni Srebra.
3. Po wyczerpaniu puli biletów, oferta zostanie zablokowana, co zostanie
zakomunikowane na stronie kopalni i sztolni, a także w mediach społecznościowych.
4. Bonusowe świadczenie tj. zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra będzie można
wykorzystać do 30 listopada 2021 r.

§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
akcji promocyjnej „UNESCO: 2 za 1”. Wszelkie treści zawarte w materiałach
reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie
informacyjny.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
niniejszym Regulaminie.
4. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem zwiedzania dostępnym na
stronie:
a) Zabytkowej Kopalni Srebra: www.kopalniasrebra.pl
- https://kopalniasrebra.pl/regulamin-zwiedzania
- ZAŁĄCZNIK: Regulamin zwiedzania Zabytkowej Kopalni Srebra w czasie
obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19
https://kopalniasrebra.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-oprowadzaniaKZ.pdf
b) Sztolni Czarnego Pstrąga: www.sztolniapstraga.pl
- https://sztolniapstraga.pl/regulamin-zwiedzania
- ZAŁĄCZNIK: Regulamin zwiedzania Sztolni Czarnego Pstrąga w czasie
obowiązywania ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19
https://sztolniapstraga.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-oprowadzaniaSZT.pdf

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9.07.2021.
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony
regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez
opublikowanie na stronie www.kopalniasrebra.pl / www.sztolniapstraga.pl

§4
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, (art. 14 ust. 1 i ust. 2) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Tarnogórskiej, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 2. Kontakt
mailowy: smzt@kopalniasrebra.pl, kontakt telefoniczny: 32 285 52 02.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenie akcji promocyjnej
„UNESCO: 2 za 1”.

