REGULAMIN SZLAKU PIWNEGO
I. DEFINICJE
1. Szlak Piwny – Projekt turystyczny Organizatora we współpracy z trójmiejskimi lokalami
specjalizującymi się w browarach rzemieślniczych. Ma on na celu promocję długoletnich
lokalnych tradycji ważenia browaru oraz zaistnienie jako nowa atrakcja turystyczna zarówno dla
gdańszczan, jak i turystów. Celem Szlaku Piwnego nie jest promocja spożywania alkoholu ani
promocja napojów alkoholowych.
2. Organizator – Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80530) przy ulicy Uczniowskiej 22 , wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
pod numerem KRS 0000139108, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298.
3. Partner – podmiot będący uczestnikiem Szlaku Piwnego, który na podstawie umów zawartych z
Organizatorem oferuje swoje produkty Uczestnikom Szlaku Piwnego na specjalnych warunkach,
określonych w Regulaminie.
4. Lokal – lokal Partnera, który wchodzi w skład Szlaku Piwnego. W skład Szlaku Piwnego
wchodzą następujące lokale:
a. Eliksir – ul. M. Hemara 1, Gdańsk
b. Browar Miejski Sopot – ul. Bohaterów Monte Cassino 35, Sopot
c. Lubrow Gdańsk – ul. Karmelicka 1, Gdańsk
d. Lubrow Sopot – ul. Bohaterów Monte Cassino 60, Sopot
e. Pub Browar Spółdzielczy – al. Grunwaldzka 190, Gdańsk
f. Brovarnia Hotel Gdańsk – ul. Szafarnia 9, Gdańsk
g. Browar Vrest – ul. Słowackiego 23, Gdańsk
h. AleBrowar – ul. Starowiejska 40B, 81-001 Gdynia
i. PG4 – ul. Podwale Grodzkie 4, Gdańsk (lokal ten wchodzi w skład Szlaku Piwnego od
jego otwarcia, które obecnie jest planowane na dzień marzec/kwiecień 2017).
5. Uczestnik Szlaku Piwnego – osoba pełnoletnia, która posiada Paszport.
6. Paszport – element broszury informacyjnej Organizatora wydawanej w Lokalach, w punktach
Informacji Turystycznej prowadzonych przez Organizatora oraz na stoiskach Organizatora
podczas wydarzeń promujących turystykę indywidualną w Gdańsku. Paszport zawiera miejsce
do umieszczenia Pieczątek potwierdzających odwiedziny danego Lokalu i zakup w nim
przynajmniej jednego, dowolnego piwa. W jednym Paszporcie można umieścić maksymalnie 8
Pieczątek.
7. Pieczątka – znak graficzny umieszczany w Lokalu, przez pracowników Lokalu, na Paszporcie
potwierdzający odwiedziny danego Lokalu i zakup w nim przynajmniej jednego, dowolnego piwa.
II. ZASADY UCZESTNICTWA W SZLAKU PIWNYM
1. Uczestnik Szlaku Piwnego w przypadku odwiedzin danego Lokalu i zakupu w nim przynajmniej
jednego, dowolnego piwa, uprawniony jest do otrzymania w tym Lokalu Pieczątki. Uczestnik
Szlaku Piwnego, występując o uzyskanie pieczątki w Lokalu, oświadcza, że wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W każdym z Lokalu Uczestnik Szlaku Piwnego może uzyskać maksymalnie jedną Pieczątkę.
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3. Uczestnik Szlaku Piwnego może zbierać Pieczątki tylko w jednym Paszporcie, do chwili jego
pełnego wypełnienia.
4. Uczestnik Szlaku Piwnego zobowiązany jest do niespożywania alkoholu w Lokalach w
nadmiernych ilościach.
III. NAGRODY
1. Uczestnikowi Szlaku Piwnego, który uzyskał odpowiednią ilość Pieczątek przysługuje nagroda
określona w niniejszym regulaminie. Po odebraniu jednej z nagród cząstkowych można
kontynuować zbieranie pieczątek. W takim przypadku po uzyskaniu kolejnych pieczątek
Uczestnikowi Szlaku Piwnego nie zostaną wydane nagrody, których odpowiedniki zostały mu już
wydane (na jeden Paszport można zebrać tylko po jednej nagrodzie danego rodzaju). Wydanie
nagrody należy odnotować na Paszporcie.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody:
a. w przypadku uzyskania przez Uczestnika Szlaku Piwnego 2 stempli uczestnik otrzyma
4 podkładki pod szklankę z logo Szlaku Piwnego.
b. w przypadku uzyskania przez Uczestnika Szlaku Piwnego 4 stempli uczestnik otrzyma
4 podkładki pod szklankę + otwieracz do butelek z logo Szlaku Piwnego.
c. w przypadku uzyskania przez Uczestnika Szlaku Piwnego 6 stempli uczestnik otrzyma
4 podkładki pod szklankę + otwieracz do butelek + beer saver z logo Szlaku Piwnego.
d. w przypadku uzyskania przez Uczestnika Szlaku Piwnego 8 stempli uczestnik otrzyma
4 podkładki pod szklankę + otwieracz do butelek + beer saver + koszulkę z logo Szlaku
Piwnego.
e. W przypadku uzyskania przez Uczestnika Szlaku Piwnego 9 stempli uczestnik otrzyma
4 podkładki pod szklankę + otwieracz do butelek + beer saver + koszulka + pokal z logo
Szlaku Piwnego.
3. Podstawą do otrzymania nagrody jest zebranie określonej liczby pieczątek w paszporcie Szlaku
Piwnego. Nie można łączyć Paszportów.
4. Nagrody wydawane są przez Organizatora w Gdańskim Centrum Informacji Turystycznej, ul.
Długi Targ 28/29 w godzinach otwarcia po okazaniu wypełnionego Paszportu i przekazaniu go
pracownikowi Organizatora. Kopie Paszportu nie będą akceptowane. Wydanie nagrody
następuje po wypełnieniu i w oparciu o Formularz odbioru nagrody, który stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
5. W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika Szlaku Piwnego Organizator może poprosić
Uczestnika Szlaku Piwnego o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego wiek.
6. Uczestnikowi Szlaku Piwnego poza uprawnieniem do uzyskania nagrody wskazanej powyżej, nie
przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora. Uczestnik Szlaku Piwnego nie może
wymieniać nagrody na równowartość w gotówce, ani zamieniać jej na inne nagrody.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i obowiązuje do momentu wyczerpania
nagród. Organizator może jednak w każdym czasie unieważnić obowiązywanie Regulaminu i
Szlaku Piwnego.
2. Regulamin jest dostępny w Lokalach, w punktach Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora visitgdansk.com.
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3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiana zostanie podana do wiadomości
publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej visitgdansk.com z zaznaczeniem daty
wejścia w życie zmiany.
4. Lista Lokali oraz informacje o Szlaku Piwnym dostępne są w aplikacji mobilnej Organizatora –
Smart Tour.
5. Organizator nie zwraca Uczestnikom Szlaku Piwnego żadnych kosztów związanych z ich
uczestnictwem w Szlaku Piwnym.
6. Przystąpienie do udziału w Szlaku Piwnym jest dobrowolne. Uczestnik Szlaku Piwnego wyraża
zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
organizacji Szlaku Piwnego. Ma on prawo do wglądu w te dane osobowe oraz do ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku ze Szlakiem
Piwnym jest Organizator, który będzie miał prawo je powierzyć oraz udostępnić innym
podmiotom, z którymi będzie współpracować przy realizacji Konkursu i przy podejmowanych
akcjach reklamowych lub marketingowych w przyszłości.
7. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
a. Załącznik nr 1 – Formularz odbioru nagrody
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa.

GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA / GDAŃSK CONVENTION BUREAU
ul. Uczniowska 22, 80-830 Gdańsk, tel. +48 58 305 70 80, fax +48 58 301 66 37
www.visitgdansk.com

|3

