- STREFA VIP Bilety VIP upoważniają do udziału w evencie w specjalnym wydzielonym sektorze
VIP oraz na terenie strefy imprezy masowej. Posiadacz biletu VIP otrzymuje możliwość
wcześniejszego wejście na teren eventu odrębnym wejściem oraz możliwość skorzystania
z wyjątkowej strefy znajdującej się w klimatyzowanym pomieszczeniu w bliskim położeniu
backstage’u, z dostępem m.in. do automatycznego barmana oraz cateringiem.
W Pakiecie VIP mieści się:
- osobne wejście na festiwal
- zamknięta strefa VIP (wewnątrz GOKSiR)
- unikatowy bilet kolekcjonerski
- Specjalny identy kator VIP
- dodatkowa możliwość oglądania wszystkich odbywających się podczas festiwalu
koncertów transmitowanych na kinowym ekranie w klimatyzowanej sali
- możliwość wykonania zdjęcia z artystą w specjalnej wyznaczonej stre e na tle ścianki
zlokalizowanej w wydzielonym miejscu w pobliżu strefy VIP (każdorazowa próba
zaproszenia do pamiątkowego zdjęcia uzależniona jest od realnego stopnia
dostępności artystów w danym czasie)
- wejście do strefy Backstage (wycieczka poza kulisy - możliwa jest w czasie
zakończenia prób zespołów do momentu pierwszego koncertu programowego
festiwalu i w obecności wyznaczonej osoby ze ramienia Organizatora imprezy)
- catering + bar z napojami z markami premium (automatyczny barman)
- osobne toalety (wewnątrz budynku GOKSiR)
- osobny parking dla posiadaczy biletów VIP
- komfortowe miejsca siedzące
- dostęp do punktu ładowania mobilnych urządzeń elektronicznych
Bez względu na posiadany typ biletu bilety zasady organizacyjne i porządkowe
obowiązujące podczas wydarzenia oraz prawa i obowiązki uczestników wydarzenia
stosuje się jednakowo w przypadku każdego z uczestników festiwalu zgodnie z treścią
regulaminu.
Prosimy o przechowywanie biletu w suchym i bezpiecznym miejscu, ponieważ jego
zniszczenie lub zagubienie spowoduje utratę możliwości wstępu na wydarzenie duplikaty nie są wydawane. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia. Osoba
posiadająca bilet zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem stosowanym przez
Sprzedawcę i Organizatora.
Regulamin dostępny jest do wglądu u Organizatora
lub w punkcie nabycia biletu (także w internecie). W przypadku rejestracji wydarzenia,
osoba posiadająca niniejszy bilet wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie swojego
wizerunku. Zwrot lub zamiana biletu przyjmowana jest tylko i wyłącznie w przypadku
odwołania lub przeniesienia wydarzenia na inny niż pierwotnie zaplanowany termin.
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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.14 RODO
DOTYCZACA BILETÓW VIP
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji z siedzibą w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożoną
przez Panią/Pana ofertę nabycia biletów wstępu do strefy VIP na imprezie masowej
pn. PRZECŁAW FESTIWAL!22 oraz w celu ewentualnego zawarcia i wykonania umowy
sprzedaży tych biletów wstępu.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do udzielenia odpowiedzi na ofertę nabycia biletów wstępu do strefy VIP i ewentualnego
wykonania z Administratorem umowy sprzedaży tych biletów (podstawa prawna).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi na ofertę nabycia biletów wstępu do strefy VIP, a przypadku zawarcia umowy
sprzedaży tych biletów, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych
z umową zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów
księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od tego
przysługuje też Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przecław, dnia 26 maja 2022 roku.
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