
 

 
 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE / IMPORTANT INFORMATION 
 

Zákaz ďalšieho predaja vstupenky. Vstupenku 
nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo 
poskytnúť duplikát. Vstupenka je platná len s 
kontrolným ústrižkom, bez úprav a 
poškodenia. Upravovanie, falšovanie alebo 
kopírovanie vstupenky môže byť trestné. 
Majiteľ vstupenky, bez akýchkoľvek nárokov, 
dáva usporiadateľovi a zmluvným partnerom 
usporiadateľa súhlas na zhotovenie 
a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu 
podujatia alebo záznamu s ním súvisiacim. 
Zmena, alebo zrušenie podujatia je vyhradená. 
Za zmenu a zrušenie podujatia zodpovedá 
usporiadateľ. Pri zrušení podujatia usporiadateľ 
oznámi náhradný termín konania podujatia 
alebo spôsob vrátenia vstupného. Náhrada 
iných výdavkov (ubytovanie, doprava...) sa 
neposkytuje. Odporúčanie: aktuálne 
informácie o podujatí sú dostupné na 
www.okcsmizany.sk. 

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - NEKOPÍRUJTE 

VSTUPENKU! 
 
Majiteľ vstupenky sa pred zakúpením 
vstupenky mal možnosť oboznámil so 
Všeobecnými obchodnými podmienkami, 
ktoré sú dostupné na www.ticketware.sk a s 
týmito súhlasí. Predložením vstupenky pri 
vstupe na podujatie sa majiteľ vstupenky 
zaväzuje dodržiavať pokyny usporiadateľa v 
mieste konania podujatia a iné podmienky, 
ktoré sa k nim viažu. 

No additional ticket sales. Ticket cannot be 
returned to sale, replaced or duplicated. The 
ticket is only valid with a control clip, without 
modification and damage. Editing, falsifying or 
copying tickets may be punishable. The Ticket 
Holder, without any claims, gives the Organizer 
and the Organizer's contractual partners 
permission to make and publish any form of 
event recording or related record. Change or 
cancellation of the event is reserved. The 
organizer is responsible for the change and 
cancellation of the event. Upon cancellation of 
the event, the organizer shall notify the 
substitute date of the event or the method of 
refunding the admission fee. No 
reimbursement of other expenses 
(accommodation, transport...) is provided. 
Recommendation: Up-to-date information 
about the event is available at 
www.okcsmizany.sk 

 
IMPORTANT NOTE – DO NOT COPY THE 

TICKET! 
 
The ticket owner had the opportunity to 
familiarize himself / herself with the General 
Terms and Conditions, which are available at 
www.ticketware.sk and agree with them 
before purchasing the ticket.By submitting a 
ticket at the entrance to the event, the ticket 
holder undertakes to follow the instructions of 
the organizer at the venue of the event and 
other conditions attached to them. 


