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Не передавайте зміст даного
квитка третім особам!

Лінія згину

ЦЕ ВАШ КВИТОК!
Р ОЗД Р УКУЙТЕ ТА ПР ЕД 'ЯВІТЬ ВЕС Ь АР КУШ
ЕЛЕКТР ОННОГО КВИТКА ПР И ВХОД І!

Купуючи, от римуючи т а використ овуючи цей квит ок на
подію, Ви авт омат ично погоджуєт есь виконуват и всi
правила т а інст рукції Організат ора, вст ановлені в місці
проведення Заходу:
1. Даний квит ок є гарант ією можливост і відвідування Вами
Заходу, за умови додержання Вами правил т а умов
відвідування Заходу, що визначені Організат ором Заходу.
2. Придбаний квит ок поверненню т а обміну не підлягає.
3. При вт рат і чи сут т євому пошкодженні квит ка Власник
квит ка на захід не допускаєт ься, дублікат квит ка не
видаєт ься, варт іст ь квит ка не відшкодовуєт ься.
4. Повернення номінальної ціни квит ка на Захід здійснюєт ься
лише у випадку відміни Заходу або в іншому випадку прямо
визначеному Організат ором Заходу у відповідност і до
вст ановлених Організат ором Заходу правил т а умов
повернення грошових кошт ів. Зат римання почат ку Заходу
або перенесення дат и проведення заходу не є підст авою
для повернення квит ка.
5. Відвідування Заходу особами вст ані алкогольного або
наркот ичного сп'яніння суворо заборонено. Кат егорично
забороняєт ься проносит и на Захід: будь-яку зброю,
наркот ичні, психот ропні речовини і засоби для їх вживання,
алкогольні напої т ощо.

ЗАБОРОНЕНО ПРОНОСИТИ НА ЗАХІД:

Даний квит ок (шт рих-код) може бут и використ аний лише
один раз. Не передавайт е зміст даного квит ка т рет ім
особам. Виключно власник квит ка несе відповідальніст ь за
збереження даних елект ронного квит ка. Даний квит ок є
вхідним і не підлягає обміну.

6. Адмініст рація не несе відповідальност і за підроблені
квит ки, прет ензії щодо підроблених квит ків не
розглядают ься.
7. Власник квит ка має належним чином зберігат и квит ок до
закінчення Заходу, зіпсування квит ка може ускладнит и
прохідна Захід. У випадку, якщо власник квит ка дост роково
залишивЗахід, квит ок ст ає недійсним і не підлягає
поверненню, повт орний прохід на Захід по т акому квит ку
неможливий. Власник елект ронного квит ка повинен
запобігат и випадків копіювання або несанкціонованого
дост упу до інформації, що друкуєт ься на квит ку, оскільки
право на прохід має т ой, хт о першим пред'явив квит ок під
час проходження процедури конт ролю. У разі, якщо під час
замовлення елект ронного квит ка покупець вніс особист і
дані (ПІБ, назву, серію т а номер документ у, що підт верджує
особу), першочергове право проходу залишаєт ься за
особою, яка пред'явила зазначений документ .
8. Використ ання Вами квит ка означає Вашу безумовну згоду
на всі види фот о і відео зйомок вашої особи і публічне
використ ання даних мат еріалів Організат ором без от
римання від Вас додат кової згоди.
9. Відвідувачі, які порушуют ь вст ановлений порядок і не
виконуют ь вимоги офіційних осіб Заходу, служби безпеки
Організат ора, будут ь змушені покинут и Захід без
відшкодування варт ост і квит ка.

