Regulamin korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych
należących do systemu lokalu gastronomicznego
IBU Craft Beers,
ul. Jana Matejki 3, 44-100 Gliwice
Terminologia:

Cyberbarman – samoobsługowy multitap – urządzenie do samodzielnego
nalewania napojów dostępnych na kranie
Lokal – część restauracyjna lokalu IBU Craft Beers
Karta zbliżeniowa – narzędzie umożliwiające – tylko i wyłącznie korzystanie z cyberbarmana w lokalu
1. Zakup i doładowywanie karty zbliżeniowej dokonuje się u barmana
przy barze.
2. Koszt zakupu karty zbliżeniowej wynosi 3zł i staje się ona
własnością kupującego.
3. Posiadacz karty zbliżeniowej może sprawdzić jej saldo wkładając ją
do czytnika w cyberbarmanie lub u obsługi lokalu w barze.
4. Kartę zbliżeniową może zakupić jedynie osoba, które ma ukończone
18 lat. Obsługa lokalu ma prawo wylegitymować każdą osobę w celu
sprawdzenia jej pełnoletności zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
5. Niedozwolony jest zakup karty zbliżeniowej i przekazanie jej (np. w
prezencie) osobie niepełnoletniej. Zastosowanie mają pkt.: 3, 6, 11
regulaminu.
6. Kartę można przekazywać innym osobom do użytkowania pod
warunkiem, że mają one ukończone 18 lat.
7. Obsługa w razie wątpliwości może poprosić osobę nalewającą napój
alkoholowy o udokumentowanie wieku i w przypadku osoby
niepełnoletniej odebrać kartę zbliżeniową bądź/i anulować ją w
systemie lokalu.
8. Warunkiem działania karty zbliżeniowej jest posiadanie na niej
wystarczających środków pieniężnych.
9. Środki znajdujące się na karcie zbliżeniowej nie podlegają zwrotowi
przy barze i są dostępne w terminie późniejszym aż do ich
wyczerpania.
10. Raz zakupioną kartę zbliżeniową można doładowywać przy barze
dowolną ilość razy.
11. Karta zbliżeniowa może być użyta tylko w czasie ogólnodostępnych
godzin pracy lokalu (z wyłączeniem rezerwacji lokalu na np. imprezy
biletowane lub zamknięte)
12. Użycie karty zbliżeniowej w celu nalania napoju zawierającego
alkohol dozwolone jest wyłącznie osobom pełnoletnim.
13. Kartę zbliżeniową po użyciu w cyberbarmanie należy wyjąć z
czytnika.

14. Lokal nie odpowiada za karty zbliżeniowe zniszczone, zgubione,
pozostawione w cyberbarmanie i użyte przez osoby trzecie bądź za
straty wynikające z nieprawidłowego ich użycia.
15. Lokal nie wydaje duplikatów kart zbliżeniowych.
16. Lokal zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania karty
użytkownikom, których stan wskazuje na spożycie zbyt dużej ilości
alkoholu lub których zachowanie zakłóca pobyt w lokalu innym
gościom.
17. Karty zbliżeniowe są bezimienne. Na życzenie kupującego barman
może wprowadzić do systemu imię, nazwisko bądź/i ksywkę
użytkownika. Informacje te mogą wyświetlać się na monitorze
cyberbarmana podczas używania karty zbliżeniowej.
18. Lokal nie pozyskuje, nie posiada i nie przetwarza danych
osobowych osób kupujących karty zbliżeniowe.
19. Zakup karty zbliżeniowej stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na
przestrzeganie powyższego regulaminu.
20. Regulamin może ulegać zmianom. Regulamin obowiązuje od dnia
opublikowania najnowszej jego wersji na stronie www.ibu.pub
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