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1. Zakoupením vstupenky její držitel vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami 
prodejce vstupenek a pořadatele společnosti PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. Předložením 
vstupenky u vstupu a vstupem na stadion vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s  Návštěvním 
řádem Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020, pokyny pořadatele a pořadatelské 
služby (dále jen „Předpisy“). Provozovatel arény a pořadatel akce si vyhrazují právo odepřít 
vstup nebo vykázat každou osobu z prostoru konání akce, která nevyhoví těmto Předpisům, a 
to bez nároku na vrácení vstupného. Předpisy jsou k dispozici na oficiálním webu akce 
2020.worldjuniors.hockey. 

2. Držitel vstupenky souhlasí s bezpečnostní kontrolou své osoby, případně i prokázání totožnosti 
své osoby identifikačním průkazem a svých zavazadel za účelem zajištění bezpečnosti všech 
návštěvníků a celé akce. 

3. Na akci bude odepřen vstup osobám s profesionálním fotografickým (včetně stativu a 
teleobjektivu), obrazovým nebo zvukovým záznamovým zařízením. Je zakázáno provádět 
obrazový nebo zvukový přenos z akce, nebo při něm napomáhat (včetně přenosu na internet 
nebo z mobilního telefonu). Jakékoliv záznamy nelze použít pro komerční účely. 

4. Vstupem na stadion držitel vstupenky bere na vědomí, že v průběhu pořádaných akcí jsou 
pořizovány fotografie v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a proto se 
může přiměřeným způsobem stát předmětem fotodokumentace. Vstupenka platí jen pro 
uvedený den, hodinu, akci, místo konání a místo k tomu určené a opravňuje k jednomu vstupu, 
pokud pořadatel akce neurčí jinak. Vstupenka je nepřenosná a nelze dále přeprodávat třetím 
osobám.  

5. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je trestné. Padělaná nebo jakkoli jinak 
pozměněná vstupenka je neplatná.  

6. Držitel vstupenky ji nesmí využívat pro jakékoliv marketingové, reklamní nebo jiné podobné 
účely (např. pořádání soutěží a spotřebitelských loterií). Držitel vstupenky je dále povinen zdržet 
se jakýchkoli aktivit parazitujících na dobrém jménu pořadatele a oficiálních partnerů akce. 

7. Zaplacené vstupné se nevrací. Vstupenka se nevyměňuje. Po opuštění prostoru akce, tj. 
stadionu pozbývá vstupenka platnosti. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného 
pořadatel akce. Náhrada zvláštních nákladů (např. náklady na dopravu, hotel) se neposkytuje. 
Změna programu je vyhrazena. Datum, místo a čas akce mohou být pořadatelem změněny.  

8. Informace o zpracování osobních údajů mohou být nalezeny ve Všeobecných obchodních 
podmínkách Pořadatele. 
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