
D20 pripoveduje: Zgodbe iz taverne zelenega zmaja

POGOJI SODELOVANJA

Organizacija dogodka
Organizator dogodka je Društvo ljubiteljev igranja vlog D20.
Dogodek bo potekal od petka 2. 9. 2022 do vključno nedelje 4. 9. 2022 na naslovu Ponoviče 23,
1282 Sava.
Za udeležence je na voljo je 20 prostih mest.

Pogoji za udeležbo
Dogodka se lahko udeležijo samo polnoletne osebe. Na dogodku bomo v ta namen pregledovali
osebne izkaznice oz. drug veljaven osebni dokument s sliko.
Vnos lastne hrane in pijače ni dovoljen.

Prijava na dogodek
Na dogodek se je mogoče prijaviti preko sledeče prijavnice. Prijava je možna do nedelje 28. 8.
2022 oz. do zapolnitve prostih mest. Organizator v roku 24h po prijavi pošlje predračun za
plačilo vstopnine na posredovani e-poštni naslov.

Plačilo računa se izvede na tekoči račun Društva D20:
Društvo D20
Spodnji Log 7a
1282 Sava
TRR: SI56 6100 0002 1791 591 (odprt pri DH d.d.)

Oddaja prijavnice služi kot rezervacija vstopnice za 3 delovne dni. Če v tem roku organizator ne
prejme plačila, rezervacija poteče. S plačilom karte se udeleženci strinjajo s temi pogoji
poslovanja in si pridobijo pravico do sodelovanja na dogodku.

Vsak posameznik se lahko prijavi samo enkrat - količinski nakup vstopnic ni mogoč.

Shranjevanje osebnih podatkov
S prijavo se udeleženci strinjajo, da bo organizator hranil njihove osebne podatke (ime, priimek,
rojstni datum, naslov, telefonsko številko, email naslov) za namene izvedbe dogodka. Podatki se
bodo uporabljali za obveščanje o dogodku, organizacijo dogodka ter zbiranju informacij o
zadovoljstvu z izvedbo dogodka. Društvo D20 občasno pošilja novice o delovanju društva, na
katere se je mogoče, po želji, izrecno prijaviti.

Dva meseca po zaključenem dogodku bodo osebni podatki izbrisani, razen v primeru izrecnega
strinjanja s prejemanjem obvestil o delovanju društva, v katerem primeru ohranimo ime, priimek
ter email naslov.
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Vse pridobljene podatke bo organizator varno shranil ter tretiral kot podatke zaupne narave.

Vračilo vstopnine in prenos vstopnice
V skladu s 43.č členom ZVPot vstopnine ne vračamo, če ni drugje v pogojih sodelovanja to
izrecno predvideno. V primeru da se udeleženec/ka dogodka ne more udeležiti, lahko vstopnico
brezplačno prenese na drugo osebo.

V primeru prenosa vstopnice udeleženci organizatorja o tem obvestijo preko epošte
drustvo@d20.si najkasneje do nedelje 28. 8. 2022. Kasnejši prenos vstopnice zaradi
organizacijskih razlogov ni mogoč.

V primeru, da se udeleženec zaradi višje sile ne more udeležiti dogodka, karte pa ne želi
prenesti na drugo osebo, lahko organizatorju posreduje dokazilo o višji sili (e.g. zdravniško
potrdilo). V tem primeru dobi povrnjenih 50% plačanih sredstev. Povračilo se izvaja na isti način,
kot je bilo opravljeno plačilo.

Odpoved dogodka
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi dogodka. V kolikor je do odpovedi dogodka prišlo
zaradi arbitrarne odločitve ali malomarnosti s strani organizatorja bodo v roku 14 dni od
odpovedi povrnjeni polni zneski plačanih vstopnin. Povračilo vstopnin se izvaja na isti način, kot
je bilo opravljeno plačilo.

V primeru, da dogodka ni mogoče izvesti zaradi višje sile, za katero ni odgovoren organizator,
se stroški vstopnin ne povrnejo.

Domači ljubljenčki
Prisotnost domačih ljubljenčkov ni dovoljena. Na lokaciji bodo kljub temu prisotne živali, ki
prebivajo na posestvu (mačke, kokoši, čebelnjak…).

Program dogodka
Predvideni program dogodka je objavljen na spletni strani dogodka. Možna so manjša
odstopanja od predvidenega programa, saj je čas igre nepredvidljiv, prav tako pa smo deloma
podrejeni tudi vremenskim vplivom.

Snemanje in fotografiranje
Na dogodku se bo fotografiralo ter snemalo. Z udeležbo na dogodku se udeleženci strinjajo s
fotografiranjem in snemanjem in z uporabo tega gradiva v društvene namene (poročanje o
dogodku, promocija bodočih dogodkov, pridobivanje bodočih sponzorstev in za druge namene
društva).
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Udeleženci lahko uporabljajo fotografije in video gradivo samo po predhodnem pisnem
dovoljenju organizatorja.

Udeležba na lastno odgovornost
Organizator se zavezuje, da bo dogodek izvedel odgovorno in vestno. Organizator si pridržuje
pravico, da uvede smiselne preventivne ukrepe za učinkovito preprečevanje širjenja bolezni. V
kolikor imajo udeleženci kakšne okoliščine, zaradi katerih so ogroženi (alergije, hujše bolezni…)
nas morajo ob prijavi na to opozoriti, da lahko zagotovimo ustrezne pogoje za varno udeležbo.

Kljub temu pa obstaja možnost poškodb ali podobnih neljubih situacij, pri katerih organizator ne
prevzema nobene odgovornosti za delovanje drugih udeležencev dogodka. Organizator ni
odgovoren za izgubo in poškodbo osebne lastnine. Udeležba na dogodku je na lastno
odgovornost.

Udeleženci so odgovorni za lastna dejanja ter za kakršnokoli škodo, ki jo storijo proti drugim
udeležencem ali organizatorju. Povračilo škode se poravna v obliki plačila popravila oz. nakupa
drugega enakovrednega izdelka.

Pravila vedenja
Udeleženci se z udeležbo na dogodku strinjajo s pravili vedenja objavljenimi na spletni strani
dogodka ter se zavezujejo, da jih bodo spoštovali. V primeru hude kršitve bodo iz dogodka
nemudoma odstranjeni. V primeru lažje kršitve pravil vedenja bodo najprej prejeli opozorilo s
strani organizatorjev. V primeru večkratne kršitve bodo iz dogodka odstranjeni. V teh primerih
udeleženci niso upravičeni do vračila vstopnine.

Pritožbe
Udeleženci lahko morebitne pritožbe naslovijo na email naslov Društva D20 drustvo@d20.si.
Potrudili se bomo, da pritožbo razrešimo v čim krajšem času. V primeru, da pritožbe ne uspemo
razrešiti po mirni poti, je za razrešitev spora odgovorno okrajno sodišče v Litiji.

Dodatne informacije
Udeleženci se lahko v primeru nejasnosti obrnejo na drustvo@d20.si, kjer jim bo organizator z
veseljem odgovoril na vsa dodatna vprašanja.

Veljavnost pogojev sodelovanja
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje sodelovanja, pri čemer mora o
tem obvestiti vse prijavljene in jim omogočiti preklic udeležbe s povračilom plačane vstopnine.

Pogoji sodelovanja stopijo v veljavo s 4. 5. 2022.
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