Podmínky účasti na akci – koncert
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Účast na akci
a. Účastník se Akce účastní dobrovolně a veškeré aktivity provozuje na svoji odpovědnost a riziko.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní či majetkovou újmu, která vznikla Účastníkovi
po dobu konání Akce.
b. Účastník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí v době konání Akce.
c. Pořadatel nedoporučuje účast na Akci osobám, které jsou v psychoterapeutické nebo psychiatrické
péči.
Úhrada ceny vstupenky
a. Účastník uhradí cenu vstupenky ve stanovené výši do 3 dnů od vyplnění registračního formuláře
na účet Pořadatele. Pokud nebude částka přijata na účet Pořadatele do 7 dnů od vyplnění
registračního formuláře, je registrace neplatná.
b. Po zakoupení je vstupenka na koncert nevratná, lze ji však přenechat jinému zájemci.
Organizační změny a rušení Akce ze strany Pořadatele
a. Pořadatel je oprávněn z organizačních důvodů změnit místo konání Akce.
b. V případě nedostatečného počtu zájemců, může Pořadatel Akci zrušit úplně. V takovém případě
vrátí Účastníkovi zaplacenou částku v plné výši. Pořadatel nehradí případné náklady způsobené
zrušením akce.
c. Pořadatel je povinen tuto změnu neprodleně oznámit všem účastníkům Akce písemnou formou.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
a. Registrací na Akci vyjadřuje Účastník Akce souhlas, aby Pořadatel jako správce zpracovával jeho
osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci dle zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních
údajů je pro účast na Akci povinné. Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli
poskytnout objednané služby.
b. Můžete též vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb, Tento souhlas může
být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu. Odhlašovací odkaz je v každé
zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme zasílat tato obchodní
sdělení.
c. Účastník Akce je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto bez
zbytečného odkladu oznámí pořadateli.
Ostatní
a. Fotografování, či pořizování jakýchkoliv záznamů je umožněno pouze oprávněným osobám
určeným Pořadatelem.
b. Účastí na akci uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zveřejněním ilustračních fotografií.
c. Pokud Účastník nesouhlasí se zveřejněním svých fotografií, je povinen upozornit Pořadatele při
registraci na Akci.
d. Účastníci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu v prostorách Akce.
e. V průběhu oficiálního programu Akce je vyloučena konzumace alkoholických nápojů a
omamných látek.
f. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách.

