
  PRZENIESIONE BILETY

Jeśli posiadasz środki z innych wydarzeń organizowanych przez Chagowska
Productions lub Anna Chagowska Latin Events, możesz je wykorzystać na
zakup biletu na nasze wydarzenia do marca 2023 roku. Sprawdź szczegóły
poniżej:

1. Aby wykorzystać wpłacone kwoty na niewykorzystane bilety, należy skontaktować się z nami
mailowo pod adresem a.bul@salsafestival.pl nie później niż 2 tygodnie przed wybranym
wydarzeniem.
Kwoty te można wykorzystać na bilet dla siebie lub/i innego uczestnika.

tytuł maila:TICKET TRANSFER
wiadomość:
Imię i nazwisko uczestnika(ów):
E-mail uczestnika(ów):
wybrana impreza:
wybrany rodzaj passa:
(ewentualnie nazwa grupy zniżkowej + kod promocyjny)

2. Wydarzenia, które można wybrać:
-El Sol Salsa Festival Fall Edition 10-13.11.2022 r.
-Kizzaffaire 4-9.01.2023 r.
-Warsaw Zouk Festival (luty 2023)
-El Sol Salsa Festival Spring Edition 10-13.03.2023 (ostatnia szansa na wykorzystanie środków z
wszystkich imprez odwołanych w latach 2020-2021!!!)

Po MARCU 2023 roku nie będzie możliwości wykorzystania pozostałych środków na żadne
wydarzenie.

3. Cena nowego biletu wynika z tabeli cen imprez z dnia, w którym otrzymamy od Ciebie maila z
prośbą o rejestrację.
Jeśli kwota do wykorzystania jest niższa niż cena wybranego biletu, zostaniesz poproszony o
dokonanie dopłaty zgodnie z otrzymaną instrukcją.
Jeśli kwota do wykorzystania będzie wyższa niż cena wybranego biletu, pozostała kwota zostanie
zapisana w naszej bazie danych do Twojej dyspozycji na dowolną inną imprezę Organizatora do
marca 2023 roku.

4. Uczestnik może wykorzystać pełną kwotę (100%) zapłaconą za oryginalny bilet, pod warunkiem, że
nie został on wcześniej wykorzystany w całości lub w części. W przypadku biletów zakupionych na
Warszawski Maraton Salsy 2020 lub EL Sol WSF 2020 kwota ta jest wyższa o 20% (120% wpłaconej
kwoty).

5.W przypadku wątpliwości dotyczących kwot do dyspozycji lub dodatkowego 20% bonusu, prosimy o
kontakt na adres a.bul@salsafestival.pl w celu wyjaśnienia. Wszelkie inne sytuacje są rozpatrywane
indywidualnie, w takim przypadku również prosimy o kontakt pod adresem a.bul@salsafestival.pl.

6. Bilety zakupione i zarejestrowane z wykorzystaniem przekazanych kwot nie podlegają zwrotowi,
ale można dokonać zmiany właściciela takiego biletu zgodnie z regulaminem wybranej imprezy.



7. Przed imprezą sprawdź, czy otrzymałeś swój bilet.


