
REGULAMIN SKYBOX 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze SKYBOX na Stadionie 

Wisły Kraków. 

1.2. Każda osoba korzystająca ze SKYBOX zobowiązuje się przestrzegać 

postanowień Regulaminu SKYBOX i Regulaminu Stadionu. 

 

§ 2. Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje 

2.1. Partner – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wisłą Kraków Umowę o 

świadczenie usług. 

2.2. Wisła Kraków – Wisła Kraków spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, 

ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 

350908122, Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 11 540 000 PLN 

2.3. Stadion – Stadion Miejski im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 22 w 

Krakowie 30-059  

2.4. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta pomiędzy Wisłą Kraków a 

Partnerem, zobowiązująca Wisłę Kraków do oddania Partnerowi SKYBOX, do 

używania celem wykorzystania na potrzeby biznesowe Partnera.  

2.5. SKYBOX – lokal znajdujący się na Stadionie, szczegółowo określony w 

paragrafie 3 Umowy o świadczenie usług.  

2.6. Dzień Meczowy – mecz rozgrywany na Stadionie z udziałem piłkarskiej 

drużyny Wisły Kraków, jako gospodarza, a także każda impreza masowa (w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych, Dz. U. 2009 r., nr 62, poz. 504) której organizatorem jest Wisła 

Kraków.  

2.7. Dzień Powszedni – każdy inny dzień poza Dniem Meczowym.  

 

§ 3. Użytkowania SKYBOX w Dzień Meczowy 

3.1. Partner w celu skorzystania ze SKYBOX w Dzień Meczowy zobowiązany jest 

najpóźniej w terminie do 24 godzin przed Dniem Meczowym zawiadomić Wisłę 

Kraków o zamiarze skorzystania ze SKYBOX.  

3.2. Zawiadomienie o zamiarze skorzystania ze SKYBOX winno zawierać listę osób 

zamierzających korzystać ze SKYBOX w Dniu Meczowym ze wskazaniem ich 

imion, nazwisk i numerów PESEL.  

3.2.1. Znajdująca się w zawiadomieniu Lista może zawierać nie więcej niż 14 

(czternaście) osób zamierzających korzystać ze SKYBOX w Dniu Meczowym, 

niezależnie od ilość miejsc w SKYBOX wynikająca z Umowy o świadczenie 

usług, z zastrzeżeniem pkt. 3.3; 

3.2.2. Zawiadomienie Wisły Kraków o zamiarze skorzystania ze SKYBOX winno 

nastąpić w formie wiadomości email wysłanej na adres: vip@wisla.krakow.pl 

3.2.3. Zawiadomienie spóźnione nie wywołuje skutków zawiadomienia i nie 

uprawnia do skorzystania ze SKYBOX w Dniu Meczowym; 



3.2.4. Zawiadomienie zawierające niekompletne lub błędne dane osób 

zamierzających skorzystać ze SKYBOX nie wywołuje skutków zawiadomienia 

i nie uprawnia osób, których dane były niekompletne lub błędne do 

skorzystania ze SKYBOX w Dniu Meczowym; 

3.3. Do skorzystania ze SKYBOX w Dniu Meczowym uprawnione są osoby 

w liczbie nie większej niż wynikająca z Umowy o świadczenie usług 

z zastrzeżeniem pkt. 3.4. 

3.3.1. Wisła Kraków jest uprawniona do odmowy wpuszczenia na teren SKYBOX 

każdej osoby powyżej liczby wynikającej z Umowy o świadczenie usług, 

z zastrzeżeniem pkt. 3.4. 

3.4. Partner jest uprawniony do nabycia Biletu Wstępu w liczbie nie większej niż 

4 (cztery) umożliwiających wprowadzenie do SKYBOX w Dniu Meczowym 

dodatkowo nie więcej niż 4 (cztery) osoby ponad liczbę wynikającą z Umowy 

o świadczenie usług. 

3.4.1. Uprawnionymi do skorzystania ze SKYBOX na podstawie Biletu Wstępu są 

jedynie osoby wskazane na Liście znajdującej się w zawiadomieniu 

o zamiarze skorzystania ze SKYBOX o której mowa w pkt. 3.2. 

3.5. W Dniu Meczowym celem dokonania weryfikacji przez Wisłę Kraków danych 

wskazanych w zawiadomieniu, każda osoba korzystająca ze SKYBOX zobowiązana jest 

posiadać dowód osobisty lub paszport.  

 

§ 4. Użytkowania SKYBOX w Dzień Powszedni 

4.1. Partner w celu skorzystania ze SKYBOX w Dzień Powszedni zobowiązany jest 

zawiadomić Wisłę Kraków najpóźniej w terminie do 24 godzin przed 

planowanym skorzystaniem ze SKYBOX. 

4.2. Zawiadomienie o zamiarze skorzystania ze SKYBOX w Dzień Powszedni 

winno zawierać liczbę osób zamierzających korzystać ze SKYBOX oraz imię, 

nazwisko i PESEL osoby dokonującej zawiadomienia. 

4.2.1. Znajdująca się w zawiadomieniu Lista może zawierać większą liczbę osób 

zamierzających korzystać ze SKYBOX w Dniu Powszednim aniżeli ilość miejsc 

w SKYBOX wynikająca z Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pkt.  

4.3. 

4.2.2. Zawiadomienie Wisły Kraków o zamiarze skorzystania ze SKYBOX przez 

Partnera wino nastąpić w formie wiadomości email wysłanej na adres: 

vip@wisla.krakow.pl 

4.2.3. Zawiadomienie spóźnione wywołuje ten skutek, iż uprawnia do skorzystania 

ze SKYBOX w Dniu Powszednim po upływie 24 godzin od zawiadomienia 

Wisły Kraków; 

4.2.4. Zawiadomienie zawierające niekompletne dane osoby dokonującej 

zawiadomienia o zamiarze skorzystania ze SKYBOX nie wywołuje skutków i 

nie uprawnia do skorzystania ze SKYBOX w Dniu Powszednim; 

4.3. Do skorzystania ze SKYBOX w Dniu Powszednim uprawnione są osoby w 

liczbie niewiększej niż wynikająca z Umowy o świadczenie usług, powiększonej o 

4 (słownie: cztery). 

4.3.1. Partner nie jest uprawniony do wprowadzenia do SKYBOX większej liczby 

osób niż to wynika z zapisów pkt. 4.3.  



4.3.2. Wisła Kraków jest uprawniona do odmowy wpuszczenia na teren SKYBOX 

każdej osoby powyżej liczby wynikającej z zapisów pkt. 4.3. 

4.4. W Dniu Powszednim celem dokonania przez Wisłę Kraków weryfikacji tożsamości 

osoba dokonująca zawiadomienia o zamiarze skorzystania ze SKYBOX zobowiązana jest 

posiadać dowód osobisty lub paszport. 

 

§ 5. Postanowienia dodatkowe 

5.1. Osoba poniżej 18 roku życia jest uprawniona do wejścia i korzystania ze SKYBOX 

wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej 

5.2. Wisła Kraków uprawniona jest do kontroli przestrzegania przez Partnera i osoby 

korzystające ze SKYBOX postanowień Regulaminu SKYBOX i Regulaminu Stadionu. 

 

§ 6. Postanowienia Końcowe 

6.1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają stosowne 

przepisy Kodeksu Cywilnego; 

6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2012r. i obowiązuje bezterminowo. 

6.3. Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień 

Regulaminu w każdym momencie, bez konieczności uzasadniana zmian.  

6.3.1. W przypadku zmiany Regulaminu Wisła Kraków poinformuje o tym poprzez 

publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej 

www.wisla.krakow.pl 

6.3.2. Jeżeli nie postanowiono inaczej zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z 

dniem publikacji tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej 

www.wisla.krakow.pl 

6.4. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Regulaminu są i będą prawnie 

nieskuteczne lub nieważne w całości lub części, to nie narusza to ważności i 

skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieskutecznych 

lub nieważnych postanowień Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego; 

6.5. Sądami właściwymi do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z 

niniejszym Regulaminem, będą Sądy Powszechne właściwe ze względu na 

siedzibę Wisły Kraków; 

 

 

         ____________________ 

                                    Wisła Kraków 

 


