
Všeobecné obchodní podmínky, provozní a reklamační řád 
 

Vážení návštěvníci vstupenkového portálu,  

vítáme Vás na portálu, který slouží k vyhledávání, rezervování a prodeji vstupenek na akce Kulturního centra Bílina.    

  

Registrace, přihlášení  
 

Nákup není podmíněn registrací, ale pokud budete registrovaní, Váš opakovaný nákup bude jednodušší, a proto 

doporučujeme se registrovat, pokud budete kupovat vstupenky častěji. Registrace proběhne zároveň s Vaším prvním 

nákupem. 

 

Pokud se stane, že zapomenete heslo, které jste uvedli ve Vašich registračních údajích a nemůžete se tedy přihlásit, 

pak klikněte na odkaz Zapomenuté heslo. V následujícím kroku vyplňte svojí emailovou adresu, kterou jste zadali při 

Vaší registraci. Pokud zadáte adresu, která se s registrační neshoduje, budete ihned upozorněni. Jestliže zadáte email 

správný, bude Vám během několika minut doručeno dočasné heslo a odkaz, pomocí kterého si nastavíte heslo nové. 

Vaše hesla se ukládají v zašifrované podobě, a proto Vám je nemůžeme sdělit ani znovu zaslat. 

  

 

Informace o akcích, vyhledávání  
 

- www.kcbilina.cz  

- Plakáty na vyhrazených plakátovacích plochách   

- Programy KC Bílina k osobnímu vyzvednutí v Informačním centru Bílina na Břežánská 50/1   

- Telefonicky v Informačním centru na Břežánská 50/1 tel. 417 810 985 a 775 601 264 nebo emailem info@icbilina.cz   

  

 

Rezervace vstupenek  
  

Způsob rezervace vstupenek:  

- www.kcbilina.cz   

- Osobně, telefonicky nebo e-mailem v Informačním centru na Břežánská 50/1 tel. 417 810 985 a 775 601 264 nebo 

emailem info@icbilina.cz  

  

 

Výběr míst  

 

Na stránce s informací o akci naleznete tlačítko „Koupit vstupenky“. Po kliknutí na něj se přesunete přímo do náhledu 

hlediště a můžete vybírat místo / místa. Pokud se akce koná na místě bez rozlišení konkrétních míst (letní amfiteátr 

apod.) volíte pouze počet požadovaných vstupenek. Pokud jsou na akci různé hladiny vstupného (například jiná cena 

pro děti / seniory apod.), budete vyzváni k volbě cenové skupiny. Poté, co zvolíte všechny požadované vstupenky, 

kliknete na tlačítko „Koupit“ a budete vyzváni k registraci nebo přihlášení. V následujícím kroku budete přesměrováni 

do platební brány, kde uhradíte vstupenky on-line. Po úspěšném dokončení transakce Vám budou vstupenky na Vámi 

zadaný email doručeny do e-mailové schránky ve formě PDF dokumentu.  

 

Pokud nákup vstupenek nedokončíte do 15 minut od jejich výběru, budou automaticky vstupenky uvolněny pro další 

rezervaci. 

 

 

mailto:info@icbilina.cz


Doručení vstupenek  
  

Způsob doručení vstupenek:  

  

1. Osobně na pokladně v předprodeji v Informačním centru Bílina.  

2. Při zakoupení on-line jsou vstupenky doručeny do e-mailu ve formátu PDF. Následně můžete vstupenku buď 

vytisknout, nebo uložit do mobilního zařízení (telefon nebo tablet).  

 

Prokázání se on-line vstupenkou: 

1. Zobrazení vstupenky na display mobilního telefonu nebo tabletu v programu, který umožňuje zobrazit soubory PDF. 

Kontrola vstupenky při vstupu probíhá načtením QR kódu, který každá vstupenka obsahuje. 

2. Vytištění vstupenky - k vytištění vstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF. Vstupenka 

bude při vstupu zkontrolována načtením QR kódu, který každá vstupenka obsahuje. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či 

zkopírováním vstupenky. Vstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude 

umožněn pouze na základě té vstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení 

vstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo vstupenku předloží.   

  

  

Prodejní místa  
 

Rezervované vstupenky si můžete zaplatit a vyzvednout osobně: Informační centrum Bílina, Břežánská 50/1, 

e-mail: info@icbilina.cz, telefon : tel. 417 810 985 a 775 601 264.    

 

Ochrana osobních údajů  
 

V případě nákupu bez rezervace vstupenek budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení. V souvislosti s registrací pak 

vedle Vašeho jména a příjmení budeme zpracovávat dále Vaší emailovou adresu. V obou výše uvedených případech 

(rezervace a registrace) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a související českou právní úpravou, a to 

zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem 

vyřízení Vaší objednávky/rezervace, případě za účelem samotné registrace, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) 

Nařízení GDPR, tj. na základě plnění smlouvy.Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po do dobu dokončení 

objednávky, resp. do doby, než sami zrušíte rezervaci a dále pak v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Pro více informací o zpracování a Vašich právech při zpracování osobních údajů navštivte webové stránky města 

Bílina www.bilina.cz  reDle zákona pro ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. pořadatel garantuje, že Vaše osobní 

data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost.  

 

 

Reklamační řád  
 

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Vstupné se vrací pouze v případě zrušení představení (akce). 

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich 

zneužití. Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. Držitelé vstupenek jsou 

povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce. 

http://www.bilina.cz/


Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny. 

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka 

zakoupena. 

Dotazy či případné reklamace zasílejte na adresu:  technik@kcbilina.cz nebo telefon: +420 775 601 265.  
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