
Toto je Vaše vstupenka. Předložte celou tuto stránku na místě konání akce.
This is your ticket. Present this entire page at the event.

19.08.06 16:00

SMT60819000559

ZÓNA ZÓNA

SEKCE SEKCE

ŘADA ŘADA

MÍSTO MÍSTO

(VSTUPNÉ + S.P.1 + S.P.2)

SUMMER OF LOVE 2006
KRAFTWERK live (DE) | JEFF MILLS (USA) |

TIGA (CAN) | ADAM FREELAND (UK) |
CHRIS LIEBING (DE) | ELEKTROCHEMIE LIVE (DE) |

SPACE DJZ (UK) |  a mnoho dalších
19.8.2006 od 16.00 hodin

Pardubice-Závodiště / Pardubice Racecourse
www.summeroflove.cz

VSTUPNÉ  660,00 660,00 Kč
(599,00 + 31,00 + 30,00)

5743.8617.1344.5762 5743.8617.1344.5762

Vstupenka je vybavena čárovým kódem, který bude po předložení při vstupu do místa konání akce zkontrolován čtecím zařízením. Po jejím přečtení nelze již vstupenku dále použít. Vstup bude povolen pouze
na základě té vstupenky, která bude předložena a  zkontrolována čtecím zařízením  jako první. Při  jakémkoliv dalším předložení  vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii
přihlíženo a  na jejich základě  nebude povolen vstup na akci, a to  bez ohledu  na to, kdo  ji předloží.  Uchovávejte tuto  vstupenku na bezpečném místě.  TICKETPRO neodpovídá za žádné obtíže způsobené
neoprávněným zkopírováním této vstupenky.

UPOZORNĚNÍ: ZAPLACENÉ VSTUPNÉ A SERVISNÍ POPLATKY SE NEVRACÍ, VSTUPENKA SE NEVYMĚŇUJE.
V případě  zrušení akce je třeba uplatnit  nárok na vrácení vstupného v místě,  kde byla vstupenka zakoupena.   V takovém případě  bude se vstupným  vrácen servisní poplatek S.P.1. Servisní poplatek S.P.2
se nevrací.   Náhrada zvláštních  nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje.  Vstupné je  včetně DPH  v zákonné sazbě.  Tato vstupenka není daňový doklad  ve smyslu zákona  235/2004 Sb.  o DPH
ve znění pozdějších předpisů.  Padělání vstupenky  je trestné.  V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže  nebude vstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta jiná kompenzace.  Zákaz vnášení
zbraní,  skleněných nádob,  plechovek,   PET lahví, deštníků a ostatních nebezpečných  předmětů, alkoholických   nápojů, toxických a  jiných omamných látek,  audio-video zařízení včetně fotoaparátů. Zákaz
fotografování  a pořizování  audio-video záznamů v průběhu akce.  U vstupu může být prováděna bezpečnostní kontrola.  Pořádková služba může provádět osobní prohlídky.   Diváci, kteří přijdou  po zahájení
akce, budou usazeni podle pokynů pořadatele - Změna programu a termínu vyhrazena. Majitel této vstupenky uděluje souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou smějí být pořízeny a
užity,  a to bez peněžité náhrady.

The ticket is stamped with a barcode,  which will be read by a scanning device after the ticket is presented upon entry to the event.  After the barcode has been read the ticket cannot be used again. Admission
shall be subject to presentation of a ticket which has been read first by the scanning device.Any attempt to present the ticket or a copy of it again, regardless of whoever presents the ticket, will be disregarded,
and entry shall be refused. Please keep the ticket in a safe place. TICKETPRO shall not be held liable for any difficulties caused by unauthorised copying of the ticket.

IMPORTANT: NO REFUNDS SHALL BE MADE FOR THE ENTRANCE FEE AND THE SERVICE FEES PAID AND THE TICKET SHALL NOT BE EXCHANGED. 
In case  of cancellation  of the event  the entrance fee  is refundable only  at the location  where the ticket was purchased.  In such  a case,  the service fee  S.P.1 will be refunded  along with  the entrance fee. 
The service fee  S.P.2  will not  be refunded.   Special expenses  (e. g. hotel, travel expenses)  will not be refunded.  The entrance fee   includes  the effective amount of VAT. This ticket is not  a tax document
pursuant to Act 235/2004 Coll. (VAT Act) as amended.  Forgery of  the ticket is a punishable offence.   In case of damage,  destruction, loss or theft the ticket  will not be replaced with a new one  and no other
compensation will be provided.Bringing weapons, glass vessels, cans, polyethylene bottles, umbrellas or other hazardous objects, alcoholic drinks, toxic or other narcotic substances or audiovisual equipment
incl. photo  cameras is prohibited. Taking photographs and making audiovisual recordings during the event is prohibited.  A security check may be performed at the entry.  A body search may be performed by
the organizer.Participants arriving after the beginning of the event will be seated according to the instructions of the organizer.The programme, date and time are subject to change. The owner of these tickets
gives his/her consent that photographs, movies or video recordings with him/herself might be made and used without any financial compensation.


