REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANY PIWA I KARTY ‘BEER CARD’
Niniejszy Regulamin przedstawia zasady korzystania z karty ‘BEER CARD’ do „Ściany Piwa” w lokalu The
Alchemist. Defnicje i terminy używane w tym Regulaminie mają następujące znaczenie:
Karta – jest kartą Beer Card o unikalnym numerze, którą można zakupić w lokalu The Alchemist przy
Placu Piłsudskiego 3, 00-078 w Warszawie. Karta sprzedawana jest przez spółkę E.S.Bacchus Sp. z o.o.
Karta używana jest do zakupu napojów alkoholowych przy Ścianie Piwa w lokalu The Alchemist Gastropub
Posiadacz karty – jest osobą, która zakupi, bądź też dostanie kartę Beer Card w prezencie
Lokal – jest lokalem gastronomicznym The Alchemist przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 w Warszawie
§ 1. Zasady ogólne

1. Karta ‘BEER CARD’ to karta płatnicza, która jest instrumentem do płatności w transakcjach

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

wykonanych przy Ścianie Piwa w lokalu The Alchemist przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078
Warszawa. Karta Beer Card może być wykorzystana tylko i wyłącznie w transakcjach dokonanych
przy Ścianie Piwa i nie może zostać wykorzystana do płatności za żadne inne usługi świadczone w
lokalu The Alchemist. Karta Beer Card nie może by
wymieniona na gotówkę
Przed użyciem karty, upewnij się, że posiada one wystarczające środki
Środki wygasną na karcie 6 miesięcy od ostatniego użycia. Użycie karty oznacza zapłacenie za
napój ze Ściany Piwa przy użyciu karty
Karta Beer Card nie jest karta kredytową, w żaden sposób nie jest połączona z Twoim kontem
bankowym i nie może zostać wykorzystana do zapłacenia za przedmioty lub usługi w innym
miejscu
The Alchemist oraz E.S. Bacchus Sp. z o.o. nie zwracają środków niewykorzystanych na koncie
Piwa przy Ścianie Piwa zmieniają się regularnie – proszę sprawdzać w barze lub na ekranach. Ceny
piw również się zmieniają
Jeżeli posiadacz karty nie ma karty przy sobie, wówczas nie może skorzystać ze Ściany Piwa,
tymczasowe karty zastępcze nie są wydawane

§ 2. Kupno, aktywacja i korzystanie z karty Beer Card

1. Kartę Beer Card można zakupić w barze w lokalu The Alchemist. Aby zakupić kartę, należy mieć
ukończone 18 lat. Sprzedawca ma prawo do wylegitymowania osoby, która chce zakupić kartę, w
celu sprawdzenia pełnoletności. Zakup karty przez osoby poniżej 18 roku życia jest niezgodny z
prawem. Z karty korzystać może tylko i wyłącznie osoba, która ma ukończone 18 lat i okaże
ofcjalny dowód potwierdzający wiek, taki jak dowód osobisty bądź prawo jazdy.
2. Opłata za pustą kartę bez środków wynosi 5zł. Kartę następnie należy zasilić poprzez zakupienie
kredytu w barze. Nie ma minimalnego lub maksymalnego limitu doładowania. Kartę można
doładować zarówno gotówką, jak i poprzez płatność kartą debetową. Doładowywanie Karty Beer
Card w miejscach innych niż bar The Alchemist jest niezgodne z prawem, a takie środki nie
zostaną uznane
3. Kopiowanie i powielanie karty jest niezgodne z prawem a taka karta może zostać skonfskowana

4. Kupując kartę Beer Card, automatycznie wyrażasz zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu
5. Po zasileniu karty, środki są gotowe do użycia natychmiast
6. Karta Beer Card nie jest kartą na okaziciela i może być wykorzystywana przez dowolną ilość
użytkowników, jeżeli mają oni ukończone 18 lat. Zakazane jest dzielenie się kartą Beer Card z
osobą, która nie ma ukończonych 18 lat i nie posiada ofcjalnego dowodu potwierdzającego wiek.
W każdej chwili obsługa lokalu może wyprosić osoby, które dzielą się swoją kartą z osobami
niepełnoletnimi. Karta Beer Card jest kartą wielokrotnego użytku
7. Podczas korzystania z karty w lokalu, nasi pracownicy mają prawo do weryfkacji wieku posiadacza
karty, jeżeli mają podejrzenia, że posiadacz karty nie ma ukończonych 18 lat
8. W przypadku gdy posiadacz karty nie ma przy sobie aktualnego dowodu tożsamości, na podstawie
którego można dokonać weryfkacji wieku, wówczas taka karta zostanie tymczasowo
skonfskowana do czasu przedstawienia ważnego dowodu tożsamości, potwierdzającego ukończone
18 lat posiadacza karty. W przypadku gdy posiadacz nie ma ukończonych 18 lat, taka karta nie
zostanie zwrócona posiadaczowi a środki na karcie zostaną anulowane
9. The Alchemist nie pobiera opłat miesięcznych za korzystanie z karty
10. Regulowanie płatności Kartą Beer Card odbywa się poprzez pomniejszenie środków zasilających
Kartę o kwotę odpowiadającą wartości zakupionych napojów, które posiadacz zakupuje przy
Ścianie Piwa
11. Rozliczanie płatności za zakupione napoje odbywa się co 20ml. Po zakończeniu czynności
nalewania napoju i zapłaty, historia transakcji jest rejestrowana na karcie
12. Każde kolejne użycie karty do zapłacenia za napój przy Ścianie Piwa automatycznie przedłuża
ważność karty o kolejne 6 miesięcy
13. Zakup karty w prezencie osobie, która nie ma ukończonych 18 lat, jest niezgodne z prawem, a taka
karta zostanie automatycznie skonfskowana. Po zakupie karty jako prezent dla innej osoby taka
karta będzie musiała by
14. aktywowana przed pierwszym użyciem, a nowy posiadacz karty może zostać poproszony o
potwierdzenie swojej pełnoletności.
§ 3. Zablokowanie Karty Beer Card

1. Środki na karcie można wykorzystać przez okres do 6 miesięcy od ostatniego użycia. Jeżeli
posiadacz karty nie korzystał z karty Beer Card przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, The Alchemist
zastrzega sobie prawo do wyzerowania środków na takiej karcie i uznanie takiej karty za
przeterminowaną
2. Jeżeli korzystanie z karty Beer Card jest rozprzestrzenione w czasie, wówczas posiadacz karty
może być zobowiązany do ponownego uaktywnienia karty poprzez okazanie karty w barze The
Alchemist. Środki na karcie pozostaną. Wówczas, posiadacz karty może być poproszony ponownie
okazanie dowodu tożsamości w celu ustalenia, że ma ukończone 18 lat. Jeżeli karta znajdzie się w
posiadaniu osoby, która nie ma ukończonych 18 lat, The Alchemist zastrzega sobie prawo do
skonfskowania takiej karty i jej permanentnego dezaktywowania
3. The Alchemist zastrzega sobie również prawo do tymczasowego zablokowania karty Beer Card,
jeżeli posiadacz karty skonsumował zbyt dużą ilość alkoholu, w trosce o zdrowie posiadacza karty
Beer Card

4. The Alchemist nie bierze odpowiedzialności za karty zniszczone i zgubione bądź straty wynikłe z
nieprawidłowego użycia karty
§ 4. Obowiązki posiadaczy karty.
Posiadacz karty Beer Card zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania Regulaminu Korzystania z Karty Beer Card
2. Używania karty odpowiedzialnie i z troską o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych
3. Używania karty tylko w okresie jej ważności
4. Nieudostępnianie karty osobom poniżej 18 roku życia
§ 5. Saldo i Historia Transakcji
1. Posiadacz karty może sprawdzić saldo na karcie Beer Card w barze The Alchemist lub poprzez
włożenie karty do czytnika w Ścianie Piwa
Zasady tego Regulaminu są regulowane prawem polskim.
The Alchemist może w dowolnym momencie zmienić zasady tego Regulaminu, wówczas takie zmiany
zostaną opublikowane w nowym Regulaminie.
Do zakupu karty nie są wymagane żadne inne dane niż przedstawienie dokumentu, który świadczy o
ukończonym 18 roku życia.

