
 
 
 

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW ZA BILETY 
Finał Ligi Europy UEFA 2021 

 
Poniższe warunki określają procedurę uzyskiwania zwrotu kosztów za bilety na finał rozgrywek 
UEFA Europa League™ 2021, który zostanie rozegrany na Stadionie Gdańsk (Stadion) 
w Gdańsku (Mecz). Terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Warunkach 
sprzedaży biletów dostępnych na stronie www.uefa.com.   

Zgodnie z Warunkami sprzedaży biletów zakup Biletu (bądź Biletów) stanowi wiążącą 
i nieodwołalną umowę na zakup i opłacenie takiego Biletu (bądź Biletów). Z zastrzeżeniem 
poniższych informacji, Bilety nie mogą zostać anulowane przez Wnioskodawcę (lub Wybranego 
wnioskodawcę, stosownie do przypadku) z jakiegokolwiek powodu (również w sytuacji, gdy 
Wnioskodawca [lub Wybrany wnioskodawca, stosownie do przypadku] lub jego Gość bądź Goście 
nie mogą lub zdecydują się nie brać udział w Meczu). W takich okolicznościach każdy wniosek 
o zwrot kosztów zostanie automatycznie odrzucony. Zwrotu kosztów za Bilety dokonuje się 
wyłącznie w sposób i w okolicznościach opisanych poniżej.  

Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów Siła wyższa oznacza każde zdarzenie mające wpływ 
na Mecz i/lub Stadion powstałe w wyniku działań, wydarzeń, zaniechań lub wypadków, które są 
poza racjonalną kontrolą UEFA i/lub Związku występującego w charakterze gospodarza. 

Przełożenie Meczu 
Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów Mecz jest przełożony, jeśli z jakiegokolwiek powodu 
nie rozpocznie się w pierwotnie zaplanowanym terminie, a UEFA przesunie termin jego rozegrania 
na później. 
 
W przypadku przełożenia Meczu przed wejściem na Stadion oraz w przypadku przełożenia Meczu 
przed jego rozpoczęciem z jakiegokolwiek powodu innego niż Siła wyższa, Bilety zachowają 
ważność na ten Mecz rozgrywany w innym terminie. Wybrany wnioskodawca będzie uprawniony 
do zwrotu kosztów równych wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów), jeśli nie będzie mógł 
uczestniczyć w przełożonym Meczu rozgrywanym w innym terminie. 
 
W przypadku przełożenia Meczu przed jego rozpoczęciem z powodu Siły wyższej Bilety zachowają 
ważność na ten Mecz rozgrywany w innym terminie.  Wybrany wnioskodawca nie będzie 
uprawniony do zwrotu kosztów równych wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów), jeśli nie będzie 
mógł uczestniczyć w Meczu rozgrywanym w innym terminie. 
 
Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów Mecz, który z jakiegokolwiek powodu nie rozpocznie 
się o pierwotnie zaplanowanej godzinie, ale mimo wszystko zacznie się w pierwotnie 
zaplanowanym terminie, nie będzie uważany za Mecz przełożony.  

Odwołanie Meczu 
Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów Mecz jest odwołany, jeśli z jakiegokolwiek powodu po 
podjęciu decyzji przez UEFA i/lub odpowiednie władze krajowe i/lub lokalne nie rozpocznie się 
w pierwotnie zaplanowanym terminie, a UEFA nie przesunie terminu jego rozegrania na później. 

Jeśli Mecz zostanie odwołany, Wybrany wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu kosztów 
równych wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów). 

Przerwanie Meczu po jego rozpoczęciu 
Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów Mecz jest przerwany, jeśli rozpocznie się w pierwotnie 
zaplanowanym terminie, ale nie zostanie, z jakiegokolwiek powodu, dokończony. 
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Jeśli Mecz zostanie przerwany i przełożony przez UEFA na później, Bilet zachowa ważność na ten 
Mecz rozgrywany w innym terminie.  Wybrany wnioskodawca nie będzie uprawniony do zwrotu 
kosztów równych wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów), jeśli nie będzie mógł uczestniczyć 
w Meczu rozgrywanym w innym terminie. 

Jeśli mecz zostanie przerwany i nie zostanie przełożony przez UEFA, Wybrany wnioskodawca 
będzie uprawniony do zażądania zwrotu kosztów zgodnie z następującymi zasadami: 

a) Jeżeli decyzja o przerwaniu Meczu została podjęta z jakiejkolwiek powodu wynikającego 
z Siły wyższej, wysokość zwrotu będzie proporcjonalna do wartości nominalnej Biletu 
(bądź Biletów) odpowiadającej czasowi trwania Meczu, który nie został rozegrany 
w wyniku jego przerwania. 
 

b) Jeżeli decyzja o przerwaniu Meczu została podjęta z jakiejkolwiek innego powodu niż Siła 
wyższa, wysokość zwrotu będzie równa wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów).  

Zmiana obiektu  
Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów zmiana obiektu wystąpi wtedy, gdy z jakiegokolwiek 
powodu UEFA zdecyduje się na rozegranie Meczu na innym stadionie niż ten, który był 
zaplanowanym obiektem w momencie zakupu Biletu. 

W przypadku zmiany miejsca rozegrania Meczu UEFA dokona na rzecz Wybranego wnioskodawcy 
zwrotu kosztów równych wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów). 

Zmniejszenie pojemności Stadionu 
Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów zmniejszenie pojemności Stadionu ma miejsce wtedy, 
gdy pojemność Stadionu jest (i) zgodna z prawem kraju lub miasta/dzielnicy itp., w którym ma być 
rozegrany Mecz lub (ii) zmniejszona – po podjęciu decyzji przez UEFA i/lub odpowiednie władze 
krajowe i/lub lokalne po sprzedaży Biletów. 

Jeśli UEFA powiadomi Wybranego wnioskodawcę o nieważności jego Biletu (bądź Biletów) po 
zmniejszeniu pojemności Stadionu, UEFA dokona na rzecz Wybranego wnioskodawcy zwrotu 
kosztów równych wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów).   

Mecz rozgrywany za zamkniętymi drzwiami 
Dla celów niniejszych zasad zwrotu kosztów Mecz jest rozgrywany za zamkniętymi drzwiami, jeśli 
kibice nie mogą uczestniczyć w Meczu (i) zgodnie z prawem kraju lub miasta/dzielnicy itp., 
w którym ma być rozegrany Mecz lub (ii) po podjęciu decyzji przez UEFA i/lub odpowiednie władze 
krajowe i/lub lokalne po sprzedaży Biletów.  

Jeśli UEFA powiadomi Wybranego wnioskodawcę o nieważności jego Biletu (bądź Biletów) z racji 
konieczności rozegrania Meczu za zamkniętymi drzwiami, UEFA dokona na rzecz Wybranego 
wnioskodawcy zwrotu kosztów równych wartości nominalnej Biletu (bądź Biletów).   

Wstęp na Stadion w przypadku przełożonego Meczu   
Jeśli w okolicznościach opisanych powyżej Bilety są ważne na przełożony Mecz, wstęp na Stadion 
na taki Mecz będzie dozwolony tylko po okazaniu przez Posiadacza biletu odpowiedniego Biletu 
i będzie podlegać wszelkim innym ustaleniom ogłoszonym przez UEFA w tym czasie. 

Procedura zwrotu kosztów 
Jeśli zachodzi którakolwiek z powyższych okoliczności, UEFA przedstawi: (i) szczegółowe 
informacje, do kogo i gdzie należy wysyłać wnioski o zwrot kosztów oraz (ii) wszelkie specjalne 
instrukcje dotyczące wniosków o zwrot kosztów i obowiązujących terminów.  

Zgodnie z niniejszymi Zasadami zwrotu kosztów, wnioski o zwrot kosztów mogą być składane 
wyłącznie przez Wybranego wnioskodawcę.  Wszelkie żądania zwrotu kosztów złożone przez 
osoby trzecie nie będą rozpatrywane. 

Zwroty kosztów będą dokonywane tą samą metodą płatności, jaka została użyta do pierwotnego 
zakupu Biletów, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot nie może zostać zrealizowany przy użyciu 
pierwotnej metody płatności (np. z powodu późniejszego wygaśnięcia lub zamknięcia danego 
konta bankowego). W takim przypadku zwrot kosztów zostanie zrealizowany za pomocą 
odpowiednich alternatywnych środków w stosunku do osoby/podmiotu wskazanych na stosownej 
fakturze. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 14 dni.  


