
REGULAMIN, DOTYCZĄCY PRODUKTU: 
EKO WEJŚCIÓWKA KLUBU CAPITOL 

1. EKO WEJŚCIÓWKA jest to darmowa wejściówka na imprezy klubowe w Klubie Capitol, 
do której dostęp mają wyłącznie Klienci posiadający literowy kod dostępowy. 

2. Literowy kod dostępowy można otrzymać w aplikacji EcoTech, obsługującej warszawski 
projekt Motywacyjny Systemu Gospodarki Odpadami w recyklomatach, rozmieszczonych 
na terenie całego miasta w zamian za segregację odpadów. Za każdy odpad, który trafi do 
segregacji przyznawane są eko - punkty wg.regulaminu organizatora akcji. 

3. 25 zebranych eko - punktów może zostać wymienione w aplikacji na kod dostępowy do  
darmowej EKO WEJŚCIÓWKI do Klubu Capitol.  

4. EKO WEJŚCIÓWKĘ można zakupić poprzez stronę internetową www.clubcapitol.pl. 
Promocją objęte są wydarzenia klubowe organizowane w Klubie Capitol w terminie od 12 
lipca do 28 września 2019 włącznie. 

5. Otrzymany kod dostępowy można wymienić wyłącznie na dostęp do EKO 
WEJŚCIÓWKI , uprawniającej do wstępu na imprezy klubowe, organizowane w Klubie 
Capitol. 

6. Każdy kod dostępowy do EKO WEJŚCIÓWKI jest unikalny i jest jednorazowego wykor-
zystania, a każde jego użycie zostaje zarejestrowane w systemie sprzedaży. 

7. Realizacja kodu dostępowego do EKO WEJŚCIÓWKI 

a) aby otrzymać kod dostępowy do darmowej EKO WEJŚCIÓWKI należy wymienić zgro-
madzone w recyklomacie 25 eko - punktów na kod dostępowy do EKO WEJŚCIÓWKI. 

b) aby zrealizować kod dostępowy należy wybrać imprezę klubową, objętą promocją z ka-
lendarium dostępnego na stronie www.clubcapitol.pl.  

c) aby pobrać darmową EKO WEJŚCIÓWKĘ należy rozpocząć proces zakupowy biletu do 
Klubu Capitol, do wyboru będzie bilet w cenie 20zł oraz darmowa EKO WEJŚCIÓWKA. 
Należy wybrać darmową EKO WEJŚCIÓWKĘ i kliknąć „dalej.” 

d) w kolejnym kroku należy przejść do formularza, w którym standardowo należy uzupełnić 
dane rezerwacji: informacje podstawowe, sposób dostawy, płatność oraz podsumowanie 
płatności. Kod dostępowy otrzymany w aplikacji EcoTech należy wpisać  w polu „Vo-
ucher” w sekcji płatność i kliknąć ZAREZERWUJ BILET. 

10. Realizacja kodu dostępowego po upływie terminu ważności obowiązywania promocji, 
szczegółowo opisanego w punkcie 4 regulaminu jest niemożliwa. 

11. Otrzymany kod dostępowy do EKO WEJŚCIÓWKI nie podlega zwrotowi, ani wymianie 
na gotówkę. 

12. Za niewykorzystane kody dostępowe do EKO WEJŚCIÓWEK nie przysługuje zwrot pie-
niędzy, ani rekompensata w żadnej innej formie. 
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13. Klienci, dokonując zakupu EKO WEJŚCIÓWEK każdorazowo powinni zapoznać się z 
ogólnym, obowiązującym regulaminem Klubu Capitol, który znajduje się na stronie: https://
clubcapitol.pl/o-nas/regulamin/ oraz jest do wglądu przy wejściu do Klubu Capitol.
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