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
Gastropub. Definicje i terminy używane w tym Regulaminie mają następujące znaczenie:
Karta – karta Beer Card o unikalnym numerze, którą można zakupić w lokalu The Alchemist Gastropub przy Placu
Piłsudskiego 3, 00-078 w Warszawie. Karta sprzedawana jest przez spółkę E.S.Bacchus Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie. Karta używana jest do zakupu napojów alkoholowych wyłącznie przy Ścianie Piwa w lokalu The Alchemist
Gastropub,
Posiadacz karty – pełnoletnia osoba fizyczna, która zakupi bądź dostanie kartę Beer Card w prezencie,
Lokal – lokal gastronomiczny The Alchemist Gastropub 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 wykonanych przy
Ścianie Piwa w lokalu The Alchemist Gastropub 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 ani poza nim. Karta nie może być wymieniona
na gotówkę.

2.

Przed użyciem Karty, upewnij się, że posiada one wystarczające środki.

3.

Środki wygasną na Karcie 6 miesięcy od ostatniego użycia. Użycie karty oznacza zapłacenie za napój ze Ściany
Piwa przy użyciu Karty.

4.

Karta nie jest kartą kredytową, w żaden sposób nie jest połączona z Twoim kontem bankowym i nie może zostać
wykorzystana do zapłacenia za towary lub usługi w innym miejscu.

5.

The Alchemist oraz E.S. Bacchus Sp. z o.o. nie zwracają środków niewykorzystanych na Karcie.

6.

Piwa przy Ścianie Piwa zmieniają się regularnie – proszę sprawdzać w barze. Ceny piw również ulegają zmianie.

7.

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
1.

Kartę Beer Card można zakupić w barze w Lokalu. Kartę może zakupić jedynie osoba, która ma ukończone 18 lat.
Sprzedawca ma prawo do wylegitymowania osoby, która chce zakupić kartę, w celu sprawdzenia pełnoletności.
Karty nie są sprzedawane osobom poniżej 18 roku życia. Z Karty korzystać może tylko i wyłącznie osoba, która ma
ukończone 18 lat i okaże dokument potwierdzający wiek (np. dowód osobisty bądź prawo jazdy).

2.

Opłata za pustą Kartę bez środków wynosi 5 zł. 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.

3.

Doładowywanie Karty w miejscach innych niż Lokal jest niezgodne z Regulaminem, a takie środki nie zostaną
uznane przez Lokal.

4.

Niedozwolone jest kopiowanie i powielanie Karty.

5.

Kupując Kartę, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu.

6.

Po zasileniu Karty, środki są natychmiast gotowe do użycia. Karta jest kartą wielokrotnego użytku.

7.

Karta jest kartą na okaziciela i może być wykorzystywana przez dowolną ilość użytkowników, jeżeli mają oni
ukończone 18 lat.

8.

Niedozwolone jest udostępnianie Karty osobom, która nie mają ukończonych 18 lat i nie posiadają dokumentu
potwierdzającego wiek. Obsługa Lokalu w każdej chwili może wyprosić osoby, które udostępniają swoją Kartę
osobom niepełnoletnim.

9.

Podczas korzystania z Karty w Lokalu, nasi pracownicy mają prawo do weryfikacji wieku posiadacza Karty, jeżeli
mają podejrzenia, że posiadacz Karty nie ma ukończonych 18 lat. W przypadku gdy posiadacz Karty nie ma przy
sobie aktualnego dokumentu tożsamości, na podstawie którego można dokonać weryfikacji wieku, wówczas Karta
zostanie tymczasowo zatrzymana przez personel Lokalu do czasu przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości,
potwierdzającego ukończone 18 lat posiadacza Karty. W przypadku gdy posiadacz nie ma ukończonych 18 lat,
Karta nie zostanie zwrócona posiadaczowi a środki na Karcie zostaną anulowane.

10. Lokal nie pobiera opłat miesięcznych za korzystanie z Karty.
11.

Regulowanie płatności Kartą odbywa się poprzez pomniejszenie środków zasilających Kartę o kwotę odpowiadającą
wartości zakupionych napojów, które posiadacz zakupuje przy Ścianie Piwa w Lokalu.

12.

Rozliczanie płatności za zakupione napoje odbywa się co 20 ml. Po zakończeniu czynności nalewania napoju i
zapłaty, historia transakcji jest rejestrowana na Karcie.

13.

Każde kolejne użycie karty do zapłacenia za napój przy Ścianie Piwa automatycznie przedłuża ważność Karty o
kolejne 6 miesięcy.

14.

Niedozwolony jest zakup Karty w prezencie dla osoby, która nie ma ukończonych 18 lat. Zastosowanie mają
postanowienia § 2 pkt 8 i 9 Regulaminu.

15.

Po zakupie Karty jako prezentu dla innej osoby, Karta musi być aktywowana przed pierwszym użyciem, a nowy
posiadacz Karty może zostać poproszony o potwierdzenie swojej pełnoletności.

16.

Posiadacz Karty może sprawdzić saldo na Karcie w barze Lokalu lub poprzez włożenie Karty do czytnika w Ścianie
Piwa

§ 3. Zablokowanie Karty

1.

Środki na Karcie można wykorzystać przez okres do 6 miesięcy od ostatniego użycia. Jeżeli posiadacz Karty nie
korzystał z niej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Lokal zastrzega sobie prawo do wyzerowania środków na takiej
Karcie i uznanie takiej Karty za przeterminowaną.

2.

Jeżeli posiadacz Karty korzysta z niej nieregularnie (sporadycznie), wówczas może być zobowiązany do jej
ponownego aktywowania poprzez okazanie Karty w barze w Lokalu. Środki na Karcie nie zostaną anulowane.
Posiadacz Karty może być poproszony ponownie o okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia, że ma
ukończone 18 lat. Zastosowanie mają postanowienia § 2 pkt 8 i 9 Regulaminu.

3.

W trosce o zdrowie posiadacza Karty, Lokal zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania Karty, jeżeli jej
posiadacz skonsumował zbyt dużą ilość alkoholu.

4. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za karty zniszczone i zagubione bądź straty wynikłe z nieprawidłowego użycia
karty. Lokal nie wydaje duplikatów kart.

§ 4. Obowiązki posiadaczy Karty
Posiadacz Karty 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. nieudostępniania Karty osobom poniżej 18 roku życia.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.

Regulamin podlega prawu polskiemu.

2.

Regulamin dostępny jest dla klientów na stronie www.thealchemist.pl Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania jego nowej wersji na stronie www.thealchemist.pl

3.

Do zakupu i korzystania z Karty nie są wymagane żadne inne dane niż przedstawienie dokumentu tożsamości
potwierdzającego pełnoletność. Przedstawienie dokumentu służy wyłącznie weryfikacji wieku posiadacza Karty,
zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Dokonując sprzedaży kart E.S.Bacchus Sp. z o.o. nie pozyskuje, nie posiada i nie przetwarza danych
osobowych osób kupujących Kartę oraz innych posiadaczy Karty. Na Karcie nie są zapisywane żadne dane jej
posiadacza.

4. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Regulaminu oraz korzystania z Karty oraz reklamacje należy zgłaszać do:
Elżbiety Włoch, tel. 22 628 00 23, email: info@thealchemist.pl lub do personelu Lokalu.

5.

Data opublikowania Regulaminu: 25 maja 2018 r.

These Terms and Conditions illustrate the rules on how to use the BEER CARD and the BEER
WALL at The Alchemist Gastropub. Below are some definitions:
Card – is the Beer Card with a unique number, that you can purchase at The Alchemist at Plac
Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa. The card is sold by E.S.Bacchus Sp. z o.o. company. The card is used to
purchase alcoholic beverages at the Beer Wall in The Alchemist Gastropub.
Card Holder – is the person who purchased or was given the Beer Card
Unit – is the gastronomy place The Alchemist by Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

§ 1. General Rules

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beer Card is the pre-paid card that is used to make all purchases done at the Beer Wall in the unit.
Beer Card can only be used for the transactions by the Beer Wall and cannot be used to pay for
any other transactions done at the Unit. The Beer Card cannot be exchanged for cash.
Before using the card make sure that you have sufficient funds on it
The funds will expire 6 months after the last use. ‘The card use’ means using it to purchase a drink
from the Beer Wall
The card is not your credit card and is in no way connected to your bank account and you cannot
use it to pay for items or services in different places
The Alchemist or E.S.Bacchus sp z o.o. are not refunding any other funds left on the card that you
no longer wish to use.
Beers and other drinks on the Beer Wall change regularly. Check at the bar for the latest selection
and prices. The alcoholic drinks are prices also subject to change.
If the card holder does not have the card on him/her, they cannot purchase the drinks at the beer
Wall as The Alchemist does not issue replacement cards if left somewhere else or lost or stolen

§ 2. Purchasing, activating and using Beer Cards

1.

The Beer Card can be purchased at the bar at The Alchemist. To purchase the card you must be of
at least 18 years of age. Also to use the card you must be at least 18 years old. The seller reserves
the right to ask you for your ID in order to verify your age. Purchase of the card by a person under
18 is against the law.
2. The fee for the empty card without funds is 5zl. Then you need to top up the funds on the card by
purchasing the credits at the bar. You can buy the credit with both cash and/or a bank card.
Topping up the card in places other than The Alchemist if against the law and those credits will not
be recognised.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Copying and cloning the card is against the law and such a card can be confiscated.
By purchasing the Beer Card, you are automatically agreeing to these Terms and Conditions.
After topping up the card, the funds are ready to be used immediately.
Beer Card is not a bearer card and is not assigned to one person, which means that it can be used
by a number of people, only if they are at least 18 years of age. Sharing the Beer Cards with
others who are under 18 is against the law and it strictly prohibited. Beer Card is a multiple use
card
When using the card in The Alchemist gastropub, our staff reserve the right to ask for ID of any
users they suspect that they might not be 18 years old.
If the user does not have a valid ID at the moment of age verification, the card will be temporarily
confiscated until the valid ID is presented and the user confirms the legal age in Poland for alcohol
consumption (18 years). If the card holder is younger than 18, then the card will not be returned
and the funds will be voided.
The Alchemist does not charge any additional monthly fees for using the card
Payment process – the funds are deducted from the card with the moment it is used to purchase
the drink by the Beer Wall.
During the transaction by the Beer Wall (which means pulling the drink tap whilst the card is
inside the card reader), the user is charged for the drink every 20ml. After the drink has been
poured and paid for, the purchase history is registered on the card
Every consecutive use of the card to purchase the drinks at the Beer Wall automatically extends
the validity of the card for the next 6 months.
Purchasing the card as a present for the person under 18 against the law and such card will be
automatically confiscated. When purchasing a card as a present, the new card holder will need to
activate the card at the bar and might be asked to confirm with a valid ID that is over 18.

§ 3. Blocking the Beer Card

1.

The funds on the card can be used up to 6 months from the last use. If the card holder hasn’t used
the card for a period longer than 6 months since the last use, The Alchemist reserves the right to
void the funds on such a card and such card is considered pass expiry date and invalid.
2. If the use of the card is extended in time, and there are long patches of time in between uses, the
card holder might have to reactivate the card in the bar. The funds topped up will remain on the
card. When re-activating the card, the card holder may be asked for a valid ID as a proof that the
card holder is over 18. If the card ends up in the possession of a card holder who is under 18, The
Alchemist reserves the right to confiscate such a card immediately and permanently deactivate
the card
3. The Alchemist also reserves the right to temporarily block the card if the card holder consumed
too much alcohol in one night; this is in care of the health of the card holder.
4. The Alchemist is not liable for damaged or lost cards or damages resulting from wrongful use of
the cards

§ 4. Duties and Responsibilities of the Card Holder
The Card Holder is obliged to:
1.
2.
3.
4.

Obey the rules of Terms and Conditions of using the Beer Card
Use the card responsibly and with care, having in mind your own security and security of others
Use the card only while it’s valid
Not make the card available to anyone under 18

§ 5. Card Balance and Purchase History
1.

The card holder can check the balance of the card at the bar in The Alchemist or by inserting the
card into the card reader at the Beer Wall
2. The card holder can check the purchase history by inserting the card into the card reader by the
Beer Wall and pressing the Balance on the screen
These Terms and Conditions are governed by Polish Law.
The Alchemist reserves the right to change the Terms and Conditions at any time, in such a case new
Terms and Conditions will be published immediately.
No personal data, apart from a legal proof that the card holder is over 18, is required to purchase the card

§ 6. Final regulations

6.

These terms and conditions are governed by the Polish law

7.

The terms and conditions are available on the website www.thealchemist.pl. Terms and conditions can
change and the new terms and conditions will be then updated and available on the website
www.thealchemist.pl

8. To purchase the Beed Card, you do not need to provide any information or personal data other than
ID card to prove your age over 18. Showing ID is purely to verify the age of the customer, according to
the Polish law on sobriety and working against the alcoholism – article 15, the rule number 2 from the
set of rules from 26th October 1982. When selling the Beer Card, E.S.Bacchus is not collecting,
keeping or processing any personal data of the person purchasing the Beer Card. The Beer Card does
not record any personal data.

9.

Any questions regarding the Terms and Conditions or complaints, please direct at Elżbieta Włoch on
22 628 00 23, email: info@thealchemist.pl or directly at the staff of the restaurant The Alchemist
Gastropub.

10. These terms and conditions were published on 25th May 2018.

