Registrácia
- Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu
registrovaných účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo inych
dôvodov a tiez právo kedykolvek prerušiť, alebo ukončiť registráci alebo upraviť termín
registrácie ukončením a to bez predchádzajúceho upozornenia.
- Registrácia je možná iba skrz on-line registračný formulár na internetových stránkach
organizátora www.redbull.sk/getontop
- Registrácia je považovaná za platnú až po po zaplatení štartovného lístka, a to čiastkou
platnou v deň registrácie ktorá je v plnej výške pripísaná na účet organizátora, zaplatením
platobnou kartou alebo prevod na účet.
- Zaplatením sa rozumie pripísanie celej čiastky na účet organizátora - potvrdenie platby
kartou alebo prevodom na účet zaslané organizátorom.
- Registračný poplatok – štartový lístok potvrdený účastníkom v registrácii je konečný,
nevratný a nie je ho možno previesť na inú osobu lebo závod.
- Registrácia k závodu (objednávka) nezaplatená do 3 kalendárnych dní od jej vytvorenia
bude automaticky zrušená. Registrácia k závodu vytvorené menej ako 5 dní pred pretekmi
musia byť zaplatené najneskôr 3 dní pred pretekmi.
- Veľkosť objednaného dresu nie je možno dodatočne zmeniť.
Obchodné podmienky
- VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
- Predaj vstupeniek - (štartovných lístkov) online na športové podujatia Get On Top.
- Združenie POBYS, Mládežnícka 2481/35, 01701 Považská Bystrica, ICO: 00623725,
Zapísané: MV SR, VVS/1-900/90-9911-1, ŽR č. 306-6037 (ďalej len " Združenie POBYS ")
vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako" VOP ") pre upresnenie právnych
vzťahov medzi majiteľom kúpenej vstupenky a Združením POBYS.
1. Definície pojmov
Majiteľ Vstupenky - Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku - štartový
lístok do závodu Get On Top prostredníctvom Služby na webovej stránke na doméne
www.redbull.sk/getontop
Akcia - Akcia je verejná spoločenská akcia športového charakteru, na ktorú sa
prostredníctvom Služby predávajú vstupenky a ktoré organizuje, alebo usporadúva
Usporiadateľ.
Usporiadateľ - Usporiadateľ je Združenie POBYS organizujúce akciu a ktoré je s Red Bull
Slovensko s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom sprostredkovanie predaja vstupeniek na
akcie a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o Spolupráci pri usporiadaní
podujatia „Red Bul Get On Top 2015“.
Služba - Ide o riešenie spracovania platieb prostredníctvom platobnej brány Trustpay.
Vstupenka - štartový lístok je elektronické potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za
jednorazovú platbu vstup, štart na akcii, na ktorú bola zakúpená. Vstupenka je platná len
na podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie.
Vstupenka má formu elektronického potvrdenia, ktoré obdrží platiaci na mail zadaný
v registračnom formulári. Vstupenka - štartový lístok s unikátnym kódom je doručený
majiteľovi na e-mailovú adresu.

2. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upresňujú používania Služby a definujú zmluvné vzťahy
medzi občianskym združením a Majiteľom Vstupenky.
Na základe Zmluvy o Spolupráci pri usporiadaní podujatia „Red Bul Get On Top 2015“,
uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako Sprostredkovateľ predaj Vstupeniek štartovných lístkov na podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň menom
Usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene
Vstupeniek - štartovných lístkov.
Informácie o zmene alebo zrušení akcie môžu byť zverejnená na www.redbull.sk/getontop
.Zodpovednosť za zverejnenie o zmene alebo zrušení Akcia má Usporiadateľ.
3. Objednanie a platba za Vstupenky
Vstupenky je možné zakúpiť cez registráciu, ktorá sa nachádza na webovej stránke na
doméne www.redbull.sk/getontop
Platba za Vstupenky je možná prostredníctvom platby kreditnou kartou alebo debetnou
kartou alebo prevodom na účet.
Maximálny počet Vstupeniek štartovných lístkov, ktoré je možné zakúpiť na jedného
registrovaného štartujúceho je 1 štartový lístok
4. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky
Majiteľ Vstupenky - štartového lístka kúpou Vstupenky - štartového lístka na danú Akciu
vstupuje do zmluvného vzťahu so Združením POBYS.
Majiteľ Vstupenky - štartového lístka je povinný pri preberaní registračného balíčka
predložiť platný preukaz totožnosti.
Majiteľ Vstupenky - štartového lístka je povinný skontrolovať si Vstupenku - štartový lístok
a údaje na vstupenke - štartovom lístku po doručení (rozumie sa - zaslanie na e-mail).
Majiteľ vstupenky je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov
Organizačného tímu Akcie, Organizátora, Usporiadateľov Akcie a to počas celé doby
trvanie Akcie.
Všetci Majitelia vstupeniek štartujú na Akcii na vlastnú zodpovednosť. Organizátor
nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví spojené
s účasťou na Akcii, ani s cestou a pobytom v miestu konania Akcie. Je na zodpovednosti
majiteľa vstupenky, aby si zabezpečil príslušné zdravotné prehliadky a získal Informácie o
svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa Akcie. Každý majiteľ
vstupenky je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
5. Reklamačný poriadok
Po zakúpená vstupenky - štartovného lístka nie je možné od ZMLUVY s organizátorom
odstúpiť a žiadať vrátenie ceny vstupenky. Registrovaný majiteľ vstupenky, ktorý sa
nedostaví na Akciu, nemá nárok na vrátenie ceny vstupenky ani iných, s ňou súvisiacich
platieb.

6. Ochrana osobných udajov
Združenie POBYS v súlade VUR zákonom č. 122/2013 Zz o ochrane osobných údajov
získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek a to najme v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, telefónne / emailový kontakt, dátum narodenie, na čo dáva majiteľovi
vstupenky zakúpením vstupenky súhlas. Súhlas sa udeľuje organizátorovi a Spoločnosti
Red Bull Slovensko s.r.o., Podkolibská 24a, Bratislava 831010 zabezpečujúcej registrácie a
spracovanie výsledkov Akcie. Osobné údaje poskytnuté v procese registrácie sú využívané
za účelom identifikácií majiteľa vstupenky, pre účely spracovaní a publikovaní štartových a
výsledkových listín, meranie času, platby štartovného lístka a pro zabezpečením
informačného servisu medzi organizátorom, jeho partnery, spoluorganizátory a majiteľom
vstupenky. Poskytnutím osobných údajov je dobrovoľné.
Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu majiteľa vstupenky reklama
súvisiace s jeho účasť na akcii sú k dispozícii pre organizátora, ktorý si vyhradzuje právo
uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Majitelia
vstupenky nevzniká v prípade takéhoto publikovaním žiaden finančný, materiálny alebo
iný nárok.
7. Záverečné ustanoveniami
Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť Akciu alebo prerušiť Akciu v prípade vážneho
nebezpečenstva ako sú vopred nepredvídateľné udalosťi a okolnosti. V takomto prípade
majiteľ vstupenky nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.
V prípade, ak je organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, vojny, terorizmu alebo inej
hrozby Akcii este pred začiatkom alebo už v počas Akciu zrušiť, nevzniká majiteľom
vstupeniek nárok na Vrátenie štartovného vzhľadom k tomu, že na strane organizátora
vznikli náklady na prípravu Akcie už v čase pred samotným aktom zrušení Akcie.
Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslenie takýchto nákladovo
vrátiť majiteľom vstupeniek časť štartovného lístka.
Zakúpením vstupenky vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s týmito VOP. Organizátor si
vyhradzuje právo zmien a doplnením týchto VOP.  

