
Regulamin voucherów w ramach Gran Fondo Series. 
 
1. Vouchery Gran Fondo Series („Vouchery”) mają wartości kwotowe lub procentowe. 
2. Vouchery mają określony termin ważności. 
3. Vouchery są jednorazowe.  
4. Vouchery mogą być wykorzystane podczas rejestracji na zawody Gran Fondo Gdynia lub 
Gran Fondo Poznań. 
5. Vouchery obowiązują tylko na opłatę startową. 
7. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż 
wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość 
zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości 
zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia. 
8. Vouchery przeznaczone do wykorzystania należy użyć podczas rejestracji na zawody Gran 
Fondo Gdynia lub Gran Fondo Poznań. 
9. Wartość Vouchera zostanie automatycznie odjęta od aktualnej opłaty startowej, na która 
widnieje w formularzu rejestracyjnym, gdzie kod jest używany. 
10. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami voucherów. 
Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie. 
11. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne. 
12. SlotMarket może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości 
odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera. 
13. Obsługa portalu SlotMarket może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy 
Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem. 
14. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z 
treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia. 
 
Szczegóły voucherów: 
 
voucher 100 zł 
- Ważny do 30 kwietnia 2021  
- Voucher jest przeznaczony dla wszystkich uczestników Gran Fondo Gdynia 2020 do 
wykorzystania na zawody Gran Fondo Gdynia lub Gran Fondo Poznań.  
- Voucher należy wykorzystać podczas rejestracji na Zawody 
- Aby skorzystać z vouchera należy zarejestrować się poprzez stronę 
https://slotmarket.pl/event/details/319/gran-fondo-series 
 
voucher 25 zł 
- Ważny do 30 kwietnia 2021  

- Voucher jest przeznaczony dla wszystkich zarejestrowanych na portalu SlotMarket do 
wykorzystania zawody Gran Fondo Poznań; rabat odliczany od ceny pakietu (wg aktualnej 

taryfy na dzień rejestracji) 
- Voucher należy wykorzystać podczas rejestracji na Zawody 
- Aby skorzystać z vouchera należy zarejestrować się poprzez stronę 
https://slotmarket.pl/event/details/321/gran-fondo-pozna 
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Voucher drużynowy 
- Ważny do zamknięcia rejestracji na zawody Gran Fondo Gdynia lub Gran Fondo Poznań 
- Voucher jest przeznaczony dla grup, które zgłoszą na adres info@gfseries.pl 
- Wartość procentowa vouchera jest uzależniona od wielkości zgłoszonej grupy zgłoszonych 
w ramach jednych Zawodów: 
5 – 9 osób – wartość vouchera 5% 
10 – 14 osób – wartość vouchera 10% 
15 – 19 osób – wartość vouchera 15% 
20 – 24 osób – wartość vouchera 20% 
25 i więcej - wartość vouchera 25% 
- Voucher jest przeznaczony tylko dla osób niezarejestrowanych na zawody Gran Fondo 
Gdynia lub zawody Gran Fondo Poznań 
- Aby skorzystać z vouchera należy zarejestrować się poprzez stronę: 
Gran Fondo Gdynia - https://slotmarket.pl/event/details/319/gran-fondo-series 
Gran Fondo Poznań - https://slotmarket.pl/event/details/321/gran-fondo-pozna 
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