Akademia Gitary: festiwal
Regulamin Promocji „Pociągiem na Happening Gitarowy” z dnia 1.08.2014r.
Część 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Promocji „Pociągiem na Happening Gitarowy” (zwanej dalej Promocją) są Take
Media Michał Gołaś – współorganizator Akademia Gitary: festiwal oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
2. Promocja polega na umożliwieniu uczestnikom Happeningu Gitarowego organizowanego przez
Akademię Gitary bezpłatnej podróży pociągami linii Kolei Wielkopolskich z wybranej przez siebie
miejscowości do Poznania oraz podróży powrotnej na tej samej trasie w dniu Happeningu, tj. 31
sierpnia 2014.
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w dniu 31 sierpnia 2014 i wyłącznie w pociągach linii Kolei
Wielkopolskich.
Część 2. Uczestnicy Promocji
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji i odbycia bezpłatnej podróży jest łącznie:
a) dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami podanym w niniejszym Regulaminie w Części 3.
dotyczącej Rejestracji;
b) posiadanie przy sobie w czasie podróży wydruku imiennego biletu kolejowego dostarczonego
przez Organizatorów zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym Regulaminie w Części 4. dotyczącej
Zobowiązań Organizatorów;
c) posiadanie przy sobie w czasie podróży dokumentu potwierdzającego tożsamość podaną przy
rejestracji i widniejącą na promocyjnym bilecie;
d) posiadanie przy sobie w czasie podróży gitary lub instrumentu pokrewnego (lista dopuszczalnych
instrumentów znajduje się w punkcie 3. Części 2. niniejszego Regulaminu dotyczącej Uczestników
Promocji).
3. Lista dopuszczalnych instrumentów, których posiadanie przy sobie w czasie podróży umożliwia
wzięcie udziału w Promocji obejmuje:
- każdy rodzaj gitary (gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, basowa itp.),
- ukulele,
- banjo i jego odmiany,
- mandolinę.
Część 3. Rejestracja Uczestników
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie wszystkich poniższych działań:
a) dokonanie zgłoszenia, czyli wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.akademiagitary.pl do dnia 29 sierpnia 2014 włącznie, do wyczerpania limitu promocyjnych
biletów;

b) potwierdzenie drogą mailową danych podanych w formularzu zgłoszeniowym do dnia 29 sierpnia
2014 włącznie.
2. Zarejestrowany Uczestnik, po potwierdzeniu swoich danych zgodnie z punktem 2. Części 3.
niniejszego Regulaminu, otrzymuje od Organizatorów potwierdzenie rejestracji oraz imienny bilet
kolejowy drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 3 dni od momentu
rejestracji.
3. Rejestracja Uczestników dokonuje się według kolejności zgłoszeń.
4. Limit promocyjnych biletów, które Organizator zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikom wynosi
100.
5. Organizatorzy mają prawo do odmowy rejestracji. O ewentualnej odmowie rejestracji
Organizatorzy informują niedoszłego uczestnika drogą mailową w terminie nie przekraczającym 3 dni
od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
Część 4. Zobowiązania Organizatorów
1. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnikowi drogą mailową imiennego biletu
kolejowego na wybraną przez Uczestnika trasę.
2. Organizator zobowiązany jest na bieżąco informować Uczestników o aktualizacjach i zmianach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z winy Uczestnika.
V. Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad zwartych w niniejszym Regulaminie.
2. W wypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności nieregulowanych niniejszym dokumentem, o
sposobie postępowania decydują Organizatorzy Promocji.

Organizatorzy Promocji
Take Media Michał Gołaś – współorganizator Akademia Gitary: festiwal
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

