
 

 

 
 
 

Slot Art Festival  

Regulamin Promocji SLOT Bumerang 
 

1. Promocja SLOT Bumerang jest dostępna dla każdej osoby kupującej karnet w systemie przedpłat na bieżącą edycję Slot Art Festival 

(SAF), jeśli spełnia ona określone w niniejszym regulaminie warunki.  

2. Promocja polega na otrzymaniu zniżki na imienny karnet w kwocie 10 złotych* za każdy wcześniejszy rok uczestnictwa w festiwalu, 

licząc od 2009 roku, jednak nie więcej niż 50 złotych*, po spełnieniu następujących warunków:  

- rejestrowana osoba zakupiła w poprzednich latach karnet w przedpłacie  

lub 

- rejestrowana osoba była wolontariuszem SAFu  

- powyższe informacje potwierdzi system rejestracji podczas wypełniania formularza rejestracyjnego przedpłat, weryfikacja danych 

nastąpi na podstawie użytego adresu email i obejmie okres od 2009 roku.  

* Jeśli we wcześniejszych latach zakupiony był karnet ulgowy (do 12 roku życia), za dany rok zostanie naliczona zniżka w wysokości 5 zł, 

jednak nie więcej niż 25 złotych.  

3. Zniżka jest naliczana od obowiązującej ceny w danej turze przedpłat i terminu wpłaty kwoty za zakup karnetu zgodnie z Regulaminem 

Przedpłat SAF bieżącego roku. Promocja SLOT Bumerang nie jest dostępna dla osób które wypełnią formularz rejestracji po zakończeniu 

ostatniej, III tury przedpłat.  

4. Rejestracja następuje za pomocą systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie www.slot.art.pl. System Przedpłat przeprowadza 

przez poszczególne etapy rejestracji, pozwala na weryfikację danych, informuje o sposobie dokonania wpłaty, oraz pozwala sprawdzić 
status przedpłaty. 

5. W przypadku niezgodności  w wysokości naliczonej zniżki, osoba wypełniająca zgłoszenie może wypełnić pole w zgłoszeniu ‘ reklamacja 

SLOT Bumerang’ opisując na czym polega niezgodność, podając lata za które powinna zostać naliczona zniżka, z jakiego tytułu (przedpłata 

lub wolontariat), lub podając inne informacje potrzebne do poprawnego wyliczenia zniżki. Niezgodność może pojawić się w szczególności 

wtedy kiedy rejestracja osoby odbyła się bez podania adresu email (np. w zgłoszeniu grupowym) lub z innego niż aktualny adres email.  

Rozstrzygniecie, na podstawie wyjaśnień i wiarygodnych dokumentów, w sprawie niezgodności, nastąpi  potwierdzone lub odrzucone, 

przez Organizatora, mailem z adresu przedplaty@slot.art.pl. 

6. Karnet z naliczoną zniżką można zakupić tylko i wyłącznie dla siebie. Odbiór karnetu nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości 

potwierdzającego dane podane w formularzu rejestracji. Nie ma możliwości zwrotu karnetu ani zamiany czy przekazania karnetu innej 

osobie. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w festiwalu i niewykorzystania zakupionego imiennego karnetu organizator nie jest 
zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.   

7. Osobę korzystającą z promocji SLOT Bumerang obowiązują również zapisy Regulaminu Przedpłat Slot Art Festival.  

8. Udział w promocji wymaga przetwarzania danych osobowych. Obowiązek informacyjny jest spełniony podczas rejestracji - przy 

wypełnianiu formularza zakupu przedpłaty. Zaprzestaniemy przetwarzania danych na prośbę osoby której dotyczą, jednak uniemożliwi to 

jej wzięcie udziału w promocji w kolejnych latach. Mail kontaktowy: daneosobowe@slot.art.pl 
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