Slot Art Festival 7-11 lipca 2020
Regulamin przedpłat
1. Przedpłaty można dokonać tylko i wyłącznie za pomocą systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie www.slot.art.pl. System
przeprowadza przez poszczególne etapy rejestracji, pozwala na weryfikację danych, informuje o sposobie dokonania wpłaty, oraz pozwala
sprawdzić status przedpłaty.

.

2. Płatność za karnet oraz bilet parkingowy dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu Tpay.com Dokonując zapłaty niezbędne jest
zaakceptowanie Regulaminu Korzystania z Serwisu. Reklamacje dotyczące płatności składane są w Tpay.com. SLOT nie ponosi
odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w Serwisie Tpay.com.
3. Przedpłatę uważa się za dokonaną w momencie otrzymania potwierdzenia realizacji wpłaty przez serwis Tpay.com. O cenie przedpłaty
decyduje data realizacji przelewu, a nie data wypełnienia formularza. Cena karnetu jest zmienna w zależności wieku osoby
oraz trwającej tury (daty zapłaty). Na każdą turę przedpłat organizator przewidział pulę biletów. W wypadku wyczerpania
puli przed planowanym końcem tury organizator zamieści informację na stronie slot.art.pl w momencie zmiany na cenę z
kolejnej puli. Cena karnetu może się zmienić, jeśli do przedpłaty doliczana jest indywidualnie naliczona zniżka z tytułu promocji ‘SLOT
bumerang’ według zasad określonych osobnym regulaminem. Informację o obowiązującej turze, lub aktualną kalkulację ceny dla swojego
zgłoszenia, można sprawdzić logując się na stronie zgłoszenia używając tego samego adresu email, który został użyty przy rejestracji.
W przypadku wpłaty niewłaściwej kwoty przedpłata wymaga uzupełnienia do kwoty zgodnej z bieżącą turą przedpłat lub ceną karnetu po
zakończeniu tur.
4. Po dokonaniu transakcji na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie statusu transakcji. Mail zawiera załączniki: Regulamin
Przedpłat oraz zgodę na udział osoby niepełnoletniej w festiwalu.
5. Faktury wystawiane są dla transakcji z wypełnionym polem ‘Dane do Faktury’ w systemie zgłoszeń. Dokonanie płatności jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie faktury drogą elektroniczną, bez podpisu odbiorcy.
6. Podany w formularzu zgłoszeniowym dokument tożsamości proszę koniecznie wziąć ze sobą na festiwal. Tylko na tej podstawie
można otrzymać identyfikator uprawniający do wejścia na imprezę. Zakupiony karnet jest karnetem imiennym, nie ma możliwości
odstąpienia go innej osobie.
Jeśli zaistnieje potrzeba, rodzaj i numer dokumentu można edytować w swoim zgłoszeniu, logując się ponownie do systemu. Warto
również wziąć ze sobą na festiwal dowód dokonania wpłaty (druk z poczty, banku, potwierdzenie z internetowego systemu bankowego
etc) – w razie niejasności będzie dokumentem pomagającym w ich rozstrzygnięciu.
7. Cennik przedpłat:

WIEK*

do 6 lat

7-12 lat

13-25 lat

od 26 lat

Roczniki (osoby urodzone w tych latach)*

2020-2014

2013-2008

2007-1995

1994- ~

PRZEDPŁATY
(forma
płatności –
Tpay.com)

I TURA
II TURA
III TURA
po
zakończeniu
TUR

Daty, kiedy
można kupić
karnet

Czy obowiązuje
promocja SLOT
Bumerang

do 8 marca**
9 marzec –
10 maja**
11 maja -21
czerwca **
od 22
czerwca do 7
lipca

TAK

0,00 zł

100,00 zł

165,00 zł

200,00 zł

TAK

0,00 zł

110,00 zł

185,00 zł

220,00 zł

TAK

0,00 zł

125,00 zł

205,00 zł

250,00 zł

NIE

0,00 zł

150,00 zł

250,00 zł

300,00 zł

* datą graniczną przy obliczaniu wieku jest dzień 31 grudnia 2020 roku. (wiek liczony jest jako ilość lat ukończonych do dnia 31 grudnia
2020)
** lub do wyczerpania puli biletów założonych dla danej Tury
8. Przy terenie festiwalu wyznaczony jest niestrzeżony płatny parking, na który będą mogły wjechać tylko samochody mające
wykupiony bilet parkingowy. Bilet parkingowy można nabyć podczas zakupu karnetu w przedpłacie: cena 50 zł za miejsce parkingowe
na cały festiwal, lub w tej samej cenie zakupić również na festiwalu (ilość miejsc ograniczona). Po opłaceniu zgłoszenia, nie ma możliwości

dokupienia osobno parkingu.
9. W przypadku osób zgłoszonych w zgłoszeniu wielokrotnym (osoba dokonująca rejestracji wypełnia formularz dla więcej niż 1 osoby)
każdą zgłaszaną osobę obowiązuje regulamin festiwalu oraz regulamin przedpłat.
10. Identyfikator uprawniający do wstępu na teren festiwalu będzie można odebrać w punkcie rejestracji tylko za okazaniem ważnego
dokumentu tożsamości podanego w formularzu rejestracji przedpłat. Punkt rejestracji usytuowany jest przy głównej bramie
wjazdowej na teren SAF.
11. Kwota za karnet oraz bilet parkingowy zakupiony w przedpłacie nie podlega zwrotowi ani zamianie. W wypadku rezygnacji z
uczestnictwa w festiwalu lub niewykorzystania zakupionego imiennego karnetu organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej
kwoty.
12. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku odwołania imprezy poza zwrotem sumy,
na jaką opiewa karnet.
13. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu przedpłaty jest SLOT. Dane przetwarzane będą w celu realizacji zakupu
i odbioru karnetu oraz miejsca parkingowego na Slot Art Festival oraz udziału w promocji SLOT Bumerang. W innych celach, pod
warunkiem wyrażenia osobnej zgody. Administratorem Danych osobowych podanych w celu realizacji płatności jest Krajowy Integrator
Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań (Tpay.com)
14. Osobie dokonującej zgłoszenia przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Organizatora lub na adres
email: biuro@slot.art.pl. Reklamacje, za wyjątkiem reklamacji dotyczących płatności w serwisie Tpay.com, rozpatrywane są najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

