SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Splošni pogoji uporabe spletne strani so sestavljeni v skladu z ZVPot, ZVOP-1 in ZEPT.
S spletnim mestom in domeno upravlja družba Victus d.o.o., Nova ulica 24, 2000 Maribor, matična
številka: 2062259000, davčna številka: 83854886 (v nadaljevanju prodajalec).
Victus d.o.o. je organizator dogodka EUROFIT® FEST 2019.
Splošni pogoji določajo delovanje spletne strani www.eurofit.si, pravice in obveznosti uporabnika (v
nadaljnjem besedilu obiskovalec) in prodajalca ter urejajo njuno poslovno razmerje.
Cena vstopnice vključuje DDV.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in nastopajočih ter odpovedi dogodka brez
predhodnega obvestila. V primeru odpovedi dogodka bodo vsi, ki so plačali prijavnino, obveščeni po epošti in jim bodo povrnjeni stroški nakupa. Če se dogodek prestavi na drug termin, vstopnica obdrži
svojo veljavnost, zato se pristojbina za udeležbo ne povrne.
S prijavo na dogodek se obiskovalci strinjajo, da lahko organizator uporabi fotografije ter zvočne
posnetke in video vsebine, ki bi lahko prikazovali obiskovalce. Organizator si pridržuje pravico do
uporabe teh gradiv za promocijske namene, medije in spletne publikacije ter za raziskovalne in / ali
izobraževalne namene.
Obiskovalci se odpovedujejo kakršnimkolim avtorskim pravicam ali drugim pravicam, ki se nanašajo na
omembo njihovega osebnega imena ali njihovo podobo. Obiskovalci se zavedajo, da organizator ne
prevzema nikakršnih obveznosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi objave teh gradiv, ki omenjajo
ali prikazujejo obiskovalce. Obiskovalci se strinjajo, da jih lahko organizator obvešča o dogodku.
Obiskovalci se udeležijo dogodka na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno
izgubljeno ali poškodovano lastnino ali morebitne poškodbe, ki bi se lahko zgodile na prireditvi.
PRIJAVA NA DOGODEK
Prijava na dogodek poteka izključno preko spletnega obrazca ali po elektronski pošti. Registracija se
potrdi s potrditveno e-pošto. Registriran uporabnik prejme predračun po elektronski pošti najkasneje v
treh delovnih dneh na elektronski naslov, ki je naveden v registracijskem obrazcu.
Predračun mora biti plačan v roku. Cena prijavnine za posebne ponudbe velja samo, če je predračun
poravnan v določenem roku. Račun se izstavi po plačilu na naslov, naveden v registracijskem obrazcu.
Če se predračun ne poravna v določenem roku, to ne pomeni samodejnega preklica registracije. V
kolikor želite preklicati prijavo, nas morate v skladu s splošnimi pogoji poslovanja v pisni obliki obvestiti
na naslov: info@eurofit.si.

Po plačilu z Mastercard ali Visa plačilno kartico boste takoj prejeli račun na elektronski naslov, ki ste ga
navedli v prijavnem obrazcu.
ODPOVED REGISTRACIJE
Svojo prijavo lahko prekličete do 28. februarja 2019 v pisni obliki na elektronski naslov info@eurofit.si.
Stroški pisnega preklica za registriranega uporabnika znašajo 20,00 EUR (+ DDV).
Upoštevali bomo samo pisne prošnje, oddane na info@eurofit.si, ki bodo prispele do vključno 28.
februarja 2019. Če svojo prijavo prekličete po omenjenem datumu ali se iz katerega koli razloga ne
udeležite dogodka ali če odpoved ni bila podana v pisni obliki, se zaračuna polna cena prijavnine.
Če se zaradi višje sile registrirana oseba dogodka ne more udeležiti, lahko prijavi nadomestnega
udeleženca.
Vsi obiskovalci morajo pri prijavi na dogodek navesti številko osebnega dokumenta. Vstopnice so
vezane na osebo in niso prenosljive.
Vsak obiskovalec prejme ob prijavi identifikacijsko izkaznico in / ali zapestnico, ki jo mora v času
dogodka obvezno nositi na vidnem mestu. Identifikacijska kartica in / ali zapestnica omogočata dostop
na mesto dogodka.
Vsaka zloraba identifikacijske kartice in / ali zapestnice ima pravne posledice in vodi v odvzem
identifikacijske kartice in / ali zapestnice.
Pristojbina za udeležbo (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani info@eurofit.si.
PODROBNOSTI
Vse cene so izražene v evrih (EUR). DDV je vključen v ceno vstopnice. Cena vstopnice ne vključuje
stroškov nastanitve.
Za vse dodatne informacije smo na voljo na +386 31 676 665 ali info@eurofit.si.
SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV (POLITIKA ZASEBNOSTI)
Vaše pravice so naša prednostna naloga in zavezujemo se, da bomo v vsakem primeru poskrbeli za
varnost in zasebnost vaših podatkov. Spletna stran je pred zlorabo podatkov zaščitena s certificiranim
potrdilom in shranjuje vse občutljive podatke v šifriranem formatu.
Katere podatke shranjujemo:
Ime in priimek, e-mail, telefonsko številko, ime podjetja, davčno številko.

Zakaj?
Podatki bodo do preklica uporabljeni za obveščanje o dogodkih, ki se nanašajo na dogodek EUROFIT®
FEST 2019, za takojšnje obveščanje o morebitnih spremembah, za vodenje evidenc oseb, prijavljenih
za dogodek, tekmovanja, za obračun stroškov.
Z zbranimi podatki bo v glavnem upravljalo naše podjetje, vendar obstaja možnost, da se podatki na
vašem prijavnem obrazcu posredujejo pogodbenemu partnerju prireditve, z edinim namenom
zagotavljanja nemotenega sodelovanja na dogodku in ponudnika spletnega gostovanja.
V primeru zahteve za opustitev obdelave osebnih podatkov bomo v celoti odstranili vaše podatke iz
naše baze v roku enega meseca. Da bi zagotovili skladnost prijavnega postopka in nemoten proces
organiziranja dogodka, bomo ohranili vse informacije, ki jih bomo posredovali do preklica.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete ali se odjavite od prejemanja e-novic
na marketing@bodifit.net.

