REJESTRACJA NA POŁOWINKOWY BAL CHARYTATYWNY WPIA UW 2020

A.

SZCZEGÓŁY REJESTRACJI

Osoba podstawowa wpisuje swoje dane wymagane formularzem, następnie opcjonalnie rejestruje osobę towarzyszącą, wskazując, czy jest ona studentem
WPiA UW, absolwentem WPiA UW, pracownikiem WPiA UW – ma to znaczenie dla
ceny biletu. W przypadku studentów wymagane są dodatkowe dane w celu weryfikacji (rok studiów + numer indeksu).
1)

WAŻNE  System wymaga wpisania imienia, nazwiska oraz nr PESEL osoby
towarzyszącej, jednak w przypadku osób towarzyszących spoza WPiA UW –
można te miejsca wypełnić np. „-„

Następnym etapem jest wybór miejsc w systemie dwunastoosobowych
interaktywnych stolików.
2)

Organizator nie przewiduje żadnej innej formy zapisów.
Numer przypisanego stolika może z powodów organizacyjnych ulec zmianie
względem wybranego w systemie, postaramy się jednak uwzględnić wskazane
w formularzu preferencje.
Nie ma możliwości podglądu na listę osób przypisanych do danego stolika.
Nie ma możliwości rozłączenia rejestrowanej pary na dwa inne stoliki.

A.

PRZELEWY

Organizator zobowiązuje się do przesłania w ciągu 48h od zarejestrowania formularza maila informującego o przebiegu weryfikacji, jeśli została zaakceptowana. W tym samym mailu wskazane zostaną dane, w oparciu, o które należy dokonać przelewu. Środki powinny zostać zaksięgowane na koncie Organizatora maksymalnie w piątym dniu od rejestracji (licząc od początku dnia, w którym pr-
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zesłano formularz np. zarejestrowano w niedzielę, max. w poniedziałek przesłany
zostanie mail z danymi, max. w czwartek przelew musi zostać zaksięgowany na
koncie Organizatora). Po przekroczeniu powyższego terminu rezerwacja zostanie w całości anulowana.
Przelewów można dokonywać z dwóch rachunków bankowych, z tym, że termin
zapłaty będzie zależał od momentu zaksięgowania ostatniej z wpłat. Organizator
nie odpowiada za błędne oznaczenie przelewu lub jego brak (w tytule należy
wpisać dane pozwalające na identyfikację tego, na poczet jakiej osoby/pary dokonywana jest płatność w formacie „Nazwisko Imię Połowinkowy Bal Charytatywny 2020“, w sytuacji uiszczania płatności za dwie osoby należy dodać na końcu
dopisek „+1“).

B.

BILETY

Bilety zostaną przesłane na podany przez osobę podstawową adres mailowy oraz
w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji w formularzu także na adres zamieszkania po zaksięgowaniu płatności, uiszczających w całości należność za bilet
osoby/bilety pary. W przypadku, gdy przelew zaksięgowany zostanie na koncie
Organizatora na mniej niż 7 dni przed datą Balu, bilety zostaną przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy osoby podstawowej.

Bilety imienne w każdym przypadku otrzymają osoby podstawowe.
Bilety imienne otrzymają osoby towarzyszące, którym przysługuje zniżka od bazowej ceny biletu, a więc studenci, absolwenci oraz pracownicy WPiA UW.
W przypadku osób towarzyszących spoza WPiA UW, bilet dla dwóch osób będzie
zawarty w jednym arkuszu, w którym imiennie wskazana zostanie tylko osoba
podstawowa (warunkiem wejścia na Bal będzie uzupełnienie biletu o imię i nazwisko osoby towarzyszącej).
Osoby towarzyszące, które najpóźniej w dniu Balu nie osiągną pełnoletności muszą dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę od rodziców, bądź prawnych opiekunów, na udział w Balu oraz oświadczenia, że rodzice, bądź prawni opiekunowie,
ponoszą pełną odpowiedzialność za daną osobę podczas trwania Balu, stanowi to
warunek
konieczny
wstępu
na
teren
Balu.
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C.

UWAGI OGÓLNE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych na etapie
rejestracji czy przelewu, w związku z czym prosimy o szczególne sprawdzenie przed wysłaniem.

Rejestracja oznacza zaakceptowanie Regulaminu Połowinkowego Balu Charytatywnego, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z nim (dostępny na
stronie wydarzenia oraz w Biurze Organizatora (ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, Budynek d. Centrum Informatycznego UW (d. CIUW), pok. 4 lub Collegium
Iuridicum I, pok. 003).
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