Ogólne Warunki Handlowe organizatora konkursu
Pucharu Świata w skokach narciarskich FIS w Willingen od 07.02. do 09.02.2020 r.
Wraz z zakupem biletu wstępu nabywca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków umownych
organizatora.
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Zamówienia biletów mają charakter wiążący. Anulowanie lub wymiana są wykluczone. Przepisy dotyczące
umów zawieranych na odległość nie mają zastosowania, ponieważ jest to umowa o świadczenie usług
rekreacyjnych, na mocy której organizator zobowiązuje się do świadczenia tych usług w określonym
terminie lub w wyznaczonym okresie czasu.
Własność biletu wstępu może zostać przeniesiona przed pierwszym wejściem na teren imprezy. Wraz z
przekazaniem biletu wstępu prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na posiadacza biletu.
Bilet traci ważność w momencie opuszczenia terenu imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy. W takim przypadku nabywca nie jest
uprawniony do zwrotu ceny za wstęp.
W przypadku odwołania imprezy do dnia poprzedzającego datę imprezy, za zwrotem oryginalnego biletu
wstępu w Ski-Club Willingen e.V.,
Zur Mühlenkopfschanze 1, 34508 Willingen, zostanie zwrócona nominalna opłata za wstęp przelewem na
wskazane konto pomniejszona o opłatę za przedsprzedaż biletu.
W przypadku odwołania lub przerwania imprezy w dniu jej trwania z powodu siły wyższej, w szczególności
z powodu złych warunków pogodowych, nie przysługuje zwrot pełnej ani proporcjonalnej ceny wstępu.
Organizator ma prawo do zmiany wskazanych przez FIS skoków narciarskich w ciągu dni trwania
zawodów. Nie uprawnia to nabywcy biletu do zwrotu ceny biletu ani do odwiedzenia imprezy w nowym dniu
zawodów.
Zakup biletu wstępu w celu odsprzedaży jest zasadniczo zabroniony.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, w tym do wcześniejszego rozpoczęcia imprezy.
Nie uprawnia to nabywcy do odstąpienia od umowy.
Zakup biletu jest wiążący. Anulowanie lub wymiana są wyłączone.
Organizator nie gwarantuje niezakłóconej widoczności. Wyłącza się możliwość obniżenia opłaty wstępu z
powodu warunków atmosferycznych lub przeszkód w widoczności spowodowanych topografią terenu
imprezy.
Przynoszenie ze sobą napojów, pojemników szklanych, puszek, butelek PET, płyt styropianowych,
banerów, parasoli, drony, przedmiotów wielkogabarytowych (sanki, wózki dziecięce, chodziki itp.),
przedmiotów pirotechnicznych, pochodni, broni i podobnych niebezpiecznych przedmiotów oraz
wprowadzanie zwierząt jest zabronione. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało
wydaleniem z terenu imprezy. W takim przypadku organizator ma prawo odmówić kupującemu
wstępu na imprezę bez odszkodowania, jeżeli kupujący nie odda tych przedmiotów. Przedmioty te
nie zostaną zwrócone. Naruszenia będą sankcjonowane karnie.
Osoby pod wpływem alkoholu nie będą przez służby porządkowe wpuszczane na teren stadionu. Osobom
takim nie przysługuje prawo do odszkodowania.
Odpowiedzialność organizatora za szkody materialne i fizyczne poniesione przez nabywcę biletu podczas
imprezy jest wykluczona, za wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.
Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć odwiedzającym i je publikować. Nabywcy nie przysługuje z
tego tytułu prawo do wynagrodzenia.
Nabywca parkuje pojazd na własne ryzyko. Należy stosować się do poleceń służb porządkowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty.
Łączna cena zawiera ustawowy podatek od towarów i usług w wysokości 19%.
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