
Regulamin 

A‘LA SLOT Częstochowa – odkryj swój talent! 

(edycja 2017) 
1. Organizatorami A`LA SLOT jest ALA Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie w Częstochowie, (z 

siedzibą w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 5) oraz SLOT Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych 

(z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kącka 12/1). 

2. A`LA   SLOT   odbędzie   się   20 marca 2017 na  terenie siedziby szkoły przy ul. Nadrzecznej 5 w 

Częstochowie. 

3. Udział   w   A`LA   SLOT   jest  nieodpłatny.  Wcześniejsze zgłoszenie się jest koniecznym warunkiem 

udziału w A`LA SLOT-cie. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia na adres mailowy kontakt@alacz.edu.pl 

(należy podać imię, nazwisko i tytuł warsztatu). O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń 

(ilość uczestniczek i uczestników na wszystkich warsztatów jest ograniczona). Zgłoszenia przyjmowane 

są do 16 marca 2017. Zgłoszenia będą potwierdzane mailem zwrotnym.  

4. Na terenie Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie obowiązuje całkowity 

zakaz spożywania środków odurzających, osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na A`LA SLOT, a 

osoby będące pod wpływem środków odurzających będą niezwłocznie usuwane z A`LA SLOT. 

5. Zabrania się wnoszenia, a tym bardziej używania jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić 

zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na A`LA SLOT. Osoby nie przestrzegające tej zasady 

będą niezwłocznie usuwane z A`LA SLOT. 

6. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestniczki i 

uczestników na terenie A`LA SLOT.  

7. Organizator ma prawo odwołać pojedyncze warsztaty z programu A`LA SLOT. 

8. Uczestniczka/uczestnik przez swój udział w  A`LA SLOT wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystywanie zdjęć i nagrań video realizowanych w ramach dokumentacji działań 

podczas A`LA SLOT-u (zdjęcia będą wykorzystane w celach promocyjnych  A`LA SLOT i szkół ALA).  

9. Uczestniczka/uczestnik   przez   swój   udział   w   A`LA   SLOT   akceptuje   warunki   niniejszego 

Regulaminu. Potwierdzeniem udziału w A`LA SLOT jest podpis na liście obecności. 

10. Podczas trwania A`LA SLOT odbędzie się Konkurs Rabatowy. Do pobrania w sekretariacie ALA 

przygotowane będą Kupony „Jestem zainteresowany edukacja w ALA”. By wziąć udział w konkursie 

uczestnik będzie musiał wypełnić Kupon i złożyć w sekretariacie szkoły. Spośród złożonych Kuponów w 

dniu 21 marca 2017 wylosowany zostanie jeden, którego właściciel otrzyma rabat uprawniający do 

uczęszczania do ALA przez 3 lata edukacji przy 50% rabacie na czesne. Właściciel wylosowanego 

Kuponu poinformowany zostanie o wynikach losowania i poproszony o osobiste potwierdzenie jego 

odbioru. Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do 10 kwietnia 2017, by pokwitować odbiór rabatu 

losowanie zostanie ponowione.  

11. Organizator A`LA SLOT powoła komisję, która czuwać będzie nad przebiegiem Konkursu 

Rabatowego. 
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