Obchodní podmínky
1. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání.
Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
2. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo internetové stránky TJ Sokol Jinonice,
z.s. společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky vždy bezpečně uschovejte, nikde
nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití QR kódu
a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především
zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a
podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se
nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.
Na akci bude vpuštěna pouze první osoba, která předloží vstupenku s daným kódem.
3. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky
odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení
důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na
Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
4. Objednané vstupenky musí být uhrazeny do 3 pracovních dnů. V opačném případě bude
rezervace stornována. Po přijetí platby na účet, budou vstupenky odeslány do 3 pracovních dnů
na email zadaný při objednávce.
5. Maximální možný rezervovaný počet vstupenek jednou osobou je 10. Další vstupenky je
možné rezervovat až po zaplacení předchozích.
6. Potvrzení objednávky neslouží jako vstupenka.
7. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
8. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení
vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
9. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který
společnosti TJ Sokol Jinonice, z.s. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.),
prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost TJ Sokol
Jinonice, z.s. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu
včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se
zpožděním.
10. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost TJ Sokol Jinonice,
z.s. vracet bankovním převodem vstupné pouze do výše prostředků, které zákazník za tím
účelem zaplatil.
11. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, bude zveřejněn aktuální postup pro vracení vstupného na
stránkách internetových stránkách https://vstupenky.sokoljinonice.cz

