Podmienky účasti na podujatiach organizovaných občianskym združením
Blue Valley Series, o. z.
(ďalej aj ako “Podmienky“)

Preambula
1. Občianske združenie Blue Valley Series, o. z., so sídlom so sídlom Hrušková 719/12, 900 28, Bernolákovo,
IČO: 51 338 238, zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/9053096, e-mail: info@bluevalley.sk, telefónny kontakt: +421 904 050 940 (ďalej aj ako „Organizátor“) je
dobrovoľným neziskovým občianskym združením založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov. V zmysle stanov Organizátora sú jednými z cieľov
a zároveň predmetom činnosti Organizátora, okrem iných, aj tieto:
a) podieľať sa na vytváraní podmienok organizovania športových podujatí pre členov Organizátora
a verejnosť, a to najmä v oblasti rozvoja športovej a kultúrnej činnosti spojenej s larp-om (life action role
playing) a airsoftom,
b) organizovať športové podujatia doma i v zahraničí a prispievať k všestrannému rozvoju športových a
kultúrnych aktivít členov Organizátora i verejnosti,
c) organizovať športové súťaže v rôznych disciplínach (najmä airsoft) pre všetky vekové kategórie,
d) formovať a vytvárať zdravé návyky vedúce k zmysluplnému a užitočnému využívaniu voľného času.
2. Organizátor sa v súlade so svojimi stanovami rozhodol organizovať pre svojich členov i verejnosť podujatia,
ktorých uskutočňovaním bude napĺňať svoje ciele, ktoré si určil v stanovách.
1.
Definície pojmov
1. Stránka je webová stránka dostupná v sieti Internet umiestnená na doméne www.bluevalley.sk.
2. Registrovaný používateľ Stránky je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorej bol na základe jej
registrácie na Stránke vytvorený Profil.
3. Podujatie je verejné spoločenské podujatie kultúrneho alebo športového charakteru, ktoré organizuje
alebo usporadúva Organizátor na Mieste konania, v termíne a v čase stanovenom Organizátorom.
Podrobné informácie o Podujatí zverejňuje organizátor na Stránke.
4. Miesto konania je priestor stanovený Organizátorom, v ktorom sa konkrétne Podujatie bude konať.
5. Návštevník je Registrovaný používateľ Stránky, ktorý sa pred vstupom na Miesto konania preukáže
Organizátorovi alebo osobe určenej Organizátorom Vstupenkou vytlačenou na samostatný hárok papiera
(formát A4) na laserovej tlačiarni, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia
či zväčšenia Vstupenky a platným dokladom totožnosti podľa osobitného predpisu1.
6. Vstupenka je doklad umožňujúci Návštevníkovi spravidla jednorazový vstup na Podujatie. Vstupenka
obsahuje najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia Návštevníka, názov
Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, Miesto konania Podujatia, identifikačné číslo
Vstupenky a/alebo čiarový kód Vstupenky a identifikáciu Organizátora. Vstupenka je neprenosná a platí
len pre Návštevníka, ak sa Návštevník s Organizátorom nedohodnú vopred na základe osobitnej dohody
inak.
7. Profil je skupina funkcií na Stránke, ktorá umožňuje Registrovanému používateľovi Stránky, po použití
jeho prihlasovacích údajov pomocou prihlasovacieho mena a hesla uskutočniť najmä vyžiadanie
Vstupenky na Podujatie a iné funkcie, ktoré sú aktuálne možné na Stránke.
3.
Možnosti a podmienky účasti na Podujatí
1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť Miesto konania, termín konania Podujatia alebo čas konania
Podujatia. O zmenách Podujatia podľa predchádzajúcej vety informuje Organizátor Registrovaných
používateľov Stránky ako aj iných používateľov Stránky bez zbytočného odkladu, odkedy sa o týchto
zmenách dozvedel. Robí tak spravidla vo forme informácií na Stránke alebo prostredníctvom e-mailu
v prípade Registrovaných užívateľov Stránky, ktorí si od Organizátora vyžiadali Vstupenky.

Napr. zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a pod.
1

2. Organizátor si z možných kapacitných dôvodov Miesta podujatia vyhradzuje právo obmedziť počet osôb
zúčastnených na podujatí. Z uvedených dôvodov Organizátor v súvislosti s konaním konkrétneho
Podujatia zverejňuje na Stránke aktuálnu informáciu o dostupnosti Vstupeniek určených na konkrétne
Podujatie.
3. Ak už Vstupenky na Podujatie nie sú dostupné, nie je možné ich prostredníctvom Stránky od Organizátora
vyžiadať.
4. Podujatia sa môže zúčastniť Návštevník. Návštevník je vo vlastnom záujme povinný oboznámiť sa
s bližšími informáciami týkajúcimi sa Podujatia, ktoré Organizátor zverejňuje na Stránke. O každom
Návštevníkovi platí, že s informáciami podľa predchádzajúcej vety je najneskôr v momente vstupu na
Miesto konania oboznámený.
5. Vstupenka je platná len na Podujatie uvedené na Vstupenke. Vstupenku nie je možné použiť na vstup na
iné Podujatie. Po opustení Miesta konania Podujatia sa Vstupenka stáva neplatnou, s výnimkou Vstupenky
oprávňujúcej na opakovaný vstup na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Informácie o trvaní platnosti
Vstupeniek sú uverejnené na Stránke. Ak Organizátor využije svoje právo podľa odseku 1 tohto článku,
získanú Vstupenku je Registrovaný používateľ Stránky oprávnený využiť aj za takto zmenených
podmienok konania Podujatia.
6. Vstupenka získaná Registrovaným používateľom Stránky na základe jej vyžiadania od Organizátora
prostredníctvom Stránky je vystavená v elektronickej forme (v bežnom formáte elektronických
dokumentov – .pdf). Vstupenka je zaslaná Registrovanému používateľovi Stránky na ním uvedenú emailovú adresu, ktorá tvorí súčasť jeho Profilu, bezodkladne po vyžiadaní Vstupenky prostredníctvom
Stránky od Organizátora. Organizátor nezodpovedá Registrovanému používateľovi Stránky za stratu,
odcudzenie alebo poškodenie Vstupenky. Spolu so Vstupenkou sú Registrovanému používateľovi Stránky
doručené aj tieto Podmienky.
7. Predpokladom úspešného vyžiadania dostupnej Vstupenky od Organizátora prostredníctvom Stránky je
predchádzajúci a bezvýhradný súhlas Registrovaného používateľa Stránky s týmito Podmienkami, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou vzťahov medzi Organizátorom a Registrovaným používateľom Stránky
v súvislosti s možnosťou účasti Registrovaného používateľa Stránky na Podujatí organizovanom
Organizátorom.
8. Dokumentácia a ostatné informácie svedčiace o vyžiadaní Vstupenky Registrovaným používateľom
Stránky ako aj dokumentácia a ostatné informácie svedčiace o zaslaní Vstupenky Organizátorom
Registrovanému používateľovi Stránky, budú uložené u Organizátora najviac po dobu 3 rokov, čo
Registrovaný používateľ Stránky berie na vedomie a vyjadruje s tým svoj výslovný súhlas. Zároveň
Registrovaný používateľ Stránky berie na vedomie, že na základe jeho písomnej žiadosti mu bude táto
dokumentácia sprístupnená.
9. Organizátor má v prípade protiprávneho konania Návštevníka v Mieste konania právo tohto Návštevníka
z Miesta konania vykázať.
10. Návštevník vstupuje na Miesto konania Podujatia na vlastné riziko. Organizátor nenesie zodpovednosť za
osobné, majetkové a iné škody, stratu a zranenia vzniknuté Návštevníkovi na Podujatí, ak boli spôsobené
nedbalosťou Návštevníka alebo protiprávnym konaním iných Návštevníkov. Z dôvodu ochrany vlastnej
bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných Návštevníkov, sa každý Návštevník zaväzuje konať zodpovedne
a s náležitou starostlivosťou o svoje práva i práva iných. Porušenie tejto povinnosti je dôvodom
na vyvedenie z Miesta konania podľa ods. 8 tohto článku.
11. Vstupom na Miesto konania Návštevník poskytuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie,
filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas Podujatia alebo v súvislosti s ním, môžu
byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej
náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.
4.
Podpora na rozvoj činnosti a napĺňanie cieľov Organizátora
1. Registrovaný používateľ Stránky si je plne vedomý skutočnosti, že Organizátor je neziskovým občianskym
združením, ktoré nevykonáva svoju činnosť ako podnikanie s účelom vytvárania zisku. Registrovaný
používateľ Stránky si je plne vedomý, že ciele a činnosti Organizátora sú prospešné pre spoločnosť
a napomáhajú k spoločenskému dobru a pozitívnemu rozvoju spoločnosti.
2. Registrovaný používateľ Stránky, vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1 tohto článku, dobre rozumie
tomu, že nevyhnutným predpokladom rozvoja činnosti a napĺňania cieľov Organizátora, je okrem iného aj
zabezpečenie dostatku prostriedkov rôznej povahy, ktoré napomôžu Organizátorovi v jeho činnosti
a v snahe napĺňať ciele, ktoré si vymedzil vo svojich stanovách.
3. Registrovaný používateľ Stránky si uvedomuje, že Organizátorovi vznikajú pri jeho činnosti,
a predovšetkým v súvislosti s organizovaním Podujatí značné náklady, ktoré by mohli byť prekážkou
v budúcom rozvoji činnosti Organizátora, a tak zároveň prekážkou napĺňania cieľov Organizátora.
4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odsekoch 1 až 3 tohto článku Podmienok Registrovaný používateľ
stránky rád podporí činnosť Organizátora vo forme peňažného daru (ďalej aj ako „Dar“) v prospech
Organizátora. Výška Daru predstavuje sumu, ktorá je na Stránke zverejnená pri Podujatí, na ktorom má

Registrovaný používateľ Stránky záujem sa zúčastniť a z uvedeného dôvodu chce zároveň od Organizátora
vyžiadať Vstupenku na Podujatie prostredníctvom Stránky. Z uvedeného dôvodu sa Registrovaný
používateľ Stránky zaväzuje poukázať Dar bezhotovostným prevodom na bankový účet Organizátora
kreditnou alebo debetnou kartou VISA, VISA Electron obsahujúcou na zadnej strane tzv. CV kód,
EuroCard, MasterCard a Diners Club, prostredníctvom platobnej brány 24-pay prevádzkovanej
spoločnosťou 24-pay s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 44 002 602, DIČ: 2022539948, IČ DPH:
SK2022539948, Číslo oprávnenia NBS: ODB-8835-5/2012, Registrácia: OR SR Žilina, Sro 20187/L alebo
prostredníctvom internetbankingu. Organizátor Dar od Registrovaného používateľa Stránky s vďakou
príjme, a prijatie Daru oznámi Registrovanému používateľovi stránky prostredníctvom e-mailu na ktorý
bola zaslaná Vstupenka, bez zbytočného odkladu odkedy sa o poskytnutí Daru dozvie.
5. Dokumentácia a ostatné informácie svedčiace o poskytnutí Daru Registrovaným používateľom Stránky
Organizátorovi ako aj dokumentácia a ostatné informácie svedčiace o zaslaní prejavu prijatia Daru
Organizátorom Registrovanému používateľovi Stránky, budú uložené u Organizátora najviac po dobu 5
rokov, čo Registrovaný používateľ Stránky berie na vedomie a vyjadruje s tým svoj výslovný súhlas.
Zároveň Registrovaný používateľ Stránky berie na vedomie, že na základe jeho písomnej žiadosti mu budú
táto dokumentácia i informácie sprístupnené.
5.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Podmienky ako aj všetky vzťahy medzi Organizátorom a Registrovaným používateľom Stránky či
medzi Organizátorom a Návštevníkom, ak tento nie je totožný s Registrovaným používateľom Stránky, sa
spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Prejednanie akéhokoľvek sporu medzi Organizátorom a Registrovaným používateľom Stránky či medzi
Organizátorom a Návštevníkom, ak tento nie je totožný s Registrovaným používateľom Stránky, patrí do
právomoci súdov Slovenskej republiky. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských
procesných predpisov.
3. Tieto Podmienky sú účinné od momentu ich Zverejnenia na Stránke.
V Bernolákove dňa 01.05.2018

