
W Regulaminie Uczestnictwa w Koncertach Eda Sheerana w dniach 11 sierpnia 2018r. i 12 sierpnia 

2018r. na PGE Narodowym w Warszawie wprowadza się następujące zmiany: 

I. W związku z licznymi prośbami fanów o zmianę danych na biletach imiennych, postanowiono 

umożliwić taką zmianę w dniach 10 i 11 sierpnia w godzinach od 9 do 21 oraz 12 sierpnia w godzinach 

od 9 do 20 zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 
W tej sytuacji w paragrafie drugim regulaminu Imprezy  dodaje się punkt 2.9 o treści: 
 
„Organizator dopuszcza możliwość jednorazowej zmiany danych osobowych na bilecie imiennym w 
specjalnie do tego wyznaczonych punktach na terenie imprezy w dniach 10 i 11 sierpnia w godzinach 
od 9 do 21 oraz 12 sierpnia w godzinach od 9 do 20 zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz za opłatą 
w wysokości 50 zł za jeden bilet. Możliwość zmiany danych na bielcie imiennym nie dotyczy biletów, 
na których dane zostały zmienione na podstawie pkt 2.8 regulaminu. W celu dokonania zmiany 
należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1. Jeżeli uczestnik kupił bilet na stronie Eventim.pl i chce zmienić na nim dane, musi: 

a.  okazać swój dokument tożsamości; 
b.  znać numer zamówienia (jest podany w mailu z potwierdzeniem lub w sekcji „Mój Eventim” na 
www.eventim.pl);  
c.  posiadać wypełnione przez siebie Oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych (wzór 
oświadczenia: http://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/2018/data-change-ed.pdf) 
 
 
Dane zostaną zmienione na wskazane przez uczestnika w wyżej wymienionym oświadczeniu.  
 
2. Jeżeli uczestnik posiada bilet, na którym są jego dane i chcesz je zmienić, musi: 
a.  przy zmianie okazać swój dokument tożsamości, potwierdzający dane z biletu; 
b.  znać numer zamówienia na eventim.pl, z którego pochodzi bilet ; 
c.  znać nazwisko osoby zamawiającej na eventim.pl; 
d.  posiadać wypełnione przez siebie lub osobę zamawiającą Oświadczenie dotyczące zmiany danych 
osobowych (wzór oświadczenia: http://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/2018/data-
change-ed.pdf) 
 
Dane zostaną zmienione na wskazane przez Uczestnika w wyżej wymienionym oświadczeniu.  
  
3.  W przypadku posiadania biletu, na którym nie ma danych osoby, która chce być uczestnikiem 
Imprezy, taka osoba musi: 
a.  znać numer zamówienia na eventim.pl, z którego pochodzi bilet; 
b. znać nazwisko osoby zamawiającej na eventim.pl; 
c. posiadać pełnomocnictwo osoby zamawiającej na eventim.pl lub wypełnione przez osobę 
zamawiająca Oświadczenie dotyczące zmiany danych na nazwisko osoby, która chce być 
uczestnikiem. (wzór oświadczenia: http://www.eventim.pl/obj/media/PL-eventim/pdf/2018/data-
change-ed.pdf) 
d.  okazać swój dokument tożsamości. 
 
Dane zostaną zmienione wyłącznie na dane z okazanego dokumentu tożsamości. 
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