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REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ZWROTU BILETÓW ONLINE
FESTIWAL SZTUK AUDIOWIZUALNYCH PROMISED LAND 2018
§1 Przywitanie
1. Cześć! Jest nam niezmiernie miło, że interesuje Cię wzięcie udziału w festiwalu sztuk
audiowizualnych Promised Land i razem z nami chcesz zacierać granice między sztuką
cyfrową i tradycyjną.
2. Poniżej znajdziesz szczegółowe reguły dotyczące rejestracji na tegoroczny Promised Land
oraz zasady zakupu i zwrotu biletów przez Internet. Regulamin ten stanowi uzupełnienie
warunków sprzedaży online biletów na festiwal.
3. Niniejszy regulamin sprzedaży oraz zwrotu biletów online (dalej „Regulamin”) dotyczy
przeznaczonej dla profesjonalistów branży kreatywnej (patrz paragraf 2, ustęp 5), głównej
części festiwalu sztuk audiowizualnych Promised Land, która odbędzie się w Łodzi, na
terenie „EC1 Łódź Miasto Kultury”, przy ul. Targowej 1/3, w dniach 30 września – 3
października 2018 r. Organizatorem festiwalu jest CD PROJEKT S.A. (dalej: „My”).
§2 Zakup biletów
1. Warunkiem wzięcia udziału w głównej części festiwalu sztuk audiowizualnych Promised
Land jest posiadanie biletu oraz ważnego dokumentu tożsamości. Przez bilet rozumiemy
wiadomość z potwierdzeniem udziału otrzymaną drogą elektroniczną po opłaceniu
zamówienia.
2. Aby nabyć bilet, kliknij w przycisk „KUP BILET” na oficjalnej stronie Promised Land, zaloguj
lub zarejestruj się w serwisie https://promisedland-artfestival.vectorsoft.pl i prześlij nam
zgłoszenie.
3. W ramach zgłoszenia poprosimy Cię o uzupełnienie następujących danych:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail (pozwoli on nam pozostać z Tobą w kontakcie i przekazywać Ci ważne
informacje dotyczące tegorocznego festiwalu),
c. wiek (pamietaj, że uczestnikami festiwalu mogą być jedynie osoby pełnoletnie),
d. narodowość,
e. specjalizację z zakresu sztuk audiowizualnych,
f. rozmiar koszulki (gdyż każdy otrzyma w ramach uczestnictwa specjalną,
festiwalową koszulkę).
4. Nieodzownym elementem zgłoszenia jest również prezentacja Twojego portfolio – możesz
udostępnić nam je w formie linku do zewnętrznej strony, gdzie zamieszczasz zbiór swoich
prac.
5. Główna część festiwalu Promised Land jest wydarzeniem skierowanym do profesjonalistów
branży kreatywnej. Jako organizatorzy, czujemy się zobowiązani, by zapewnić wszystkim
uczestnikom możliwości podnoszenia kompetencji oraz wymiany wiedzy i doświadczenia
na zaawansowanym poziomie. W związku z tym, prezentacja portfolio stanowi niezwykle
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ważny element Twojego zgłoszenia i kluczowy czynnik stanowiący o jego pozytywnej
weryfikacji.
6. O pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zostaniesz poinformowany drogą mailową. W tej samej
wiadomości będzie się również znajdował unikatowy odnośnik do portalu
https://promisedland-artfestival.vectorsoft.pl, który umożliwi Ci opłacenie biletu.
7. Ze względu na profesjonalny charakter oraz proces weryfikacji, bilety na główną część
festiwalu Promised Land są imienne. Swojego biletu nie możesz więc nikomu przekazać.
Istnieje natomiast możliwość zwrotu biletu, jeśli z jakichś przyczyn potrzebujesz
zrezygnować z udziału w festiwalu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji
„Zwrot biletów”.
8. W razie jakichkolwiek pytań śmiało kontaktuj się z nami pod adresem
contact@promisedland-artfestival.com.
§3 Zwrot biletów
1. Wiemy, że w życiu zdarzają się różne nieoczekiwane sytuacje. Dlatego oferujemy
uczestnikom możliwość zwrotu biletu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Jeśli pomimo zakupu biletu nie będziesz w stanie uczestniczyć w festiwalu, poinformuj nas
o tym wysyłając wiadomość na adres contact@promisedland-artfestival.com.
3. Zasady zwrotu biletu są następujące:
a. jeśli napiszesz do nas najpóźniej do 10.09.2018 – otrzymasz całkowity zwrot ceny
biletu,
b. jeśli napiszesz do nas po 10.09.2018, ale nie później niż do 17.09.2018 – zwrócimy
Ci połowę ceny biletu,
c. od 18.09.2018 zwroty nie będą możliwe. Chcemy, żeby wszyscy obecni na Promised
Land dobrze się bawili, przez co odpowiednio wcześniej musimy znać dokładną
liczbę uczestników. Przyjmowanie zwrotów do ostatniego dnia byłoby pod tym
względem organizacyjnie bardzo kłopotliwe.
§4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CD PROJEKT S.A., adres: ul. Jagiellońska
74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej jako „my”). Możesz się z nami skontaktować pod
adresem e-mail: legal@cdprojektred.com.
2. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzali w celu zawarcia z Tobą umowy o udział w
Wydarzeniu oraz jej realizacji, w tym w celu:
a. zweryfikowania spełnienia przez Ciebie warunków udziału w Wydarzeniu,
b. przesyłania Ci informacji organizacyjnych w związku z Wydarzeniem.
3. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przed
zawarciem umowy oraz do wykonania tej umowy.
4. Twoje dane będą przetwarzane przez właściwie upoważniony personel działających u nas
zespołów Marketingu oraz PR & Communications. Dane te powierzamy do przetwarzania
spółce Vector Software Sp. z o.o. – operatorowi serwisu internetowego Eurobilet
(http://vectorsoft.pl).
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5. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez
okres, w jakim przysługuje Ci prawo zgłoszenia reklamacji.
6. Pamiętaj, zawsze masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia w ustandaryzowanym formacie.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo wnieść skargę
do właściwego organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie przez Ciebie danych uniemożliwi nam
zawarcie z Tobą umowy i zapewnienie Ci udziału w Wydarzeniu.
§5 Do zobaczenia!
1. Regulamin sprzedaży biletów online obowiązuje od dnia 23.04.2018 roku i jest dostępny na
stronie https://promisedland-artfestival.vectorsoft.pl.
2. Jako organizatorzy festiwalu mamy prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie wedle
własnej oceny. Postaramy się jednak tego nie robić, dopóki nie okaże się to absolutnie
konieczne. Gdyby tak się stało, poinformujemy Cię o zmianie drogą mailową.
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