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Objednávkou vstupu na Firewalking účastník potvrdzuje, že si je vedomý nižšie 
uvedených podmienok, že s nimi suhlasí a že sa nimi zaväzuje riadiť. 
 
1. Zrušenie akcie či zmeny termínu akcie zo strany organizátora 
 
Účastník má nárok na vrátenie celej uhradenej čiastky či voľbu náhradného termínu v 
prípade ak: 

 organizátor akcie Mysterium, s.r.o. zruší akciu z dôvodu nepriaznivého 
počasia či inej technickej komplikácie, ktorá neumožní akciu plnohodnotne 
realizovať 

 vládne nariadenia neumožnia organizáciu akcie, do ktorej spadá program 
Firewalking 

 
2. Zrušenie akcie či zmeny termínu zo strany účastníka 
 
do 14 dní pred konaním akcie má zaregistrovaný účastník 

 možnosť zrušiť svoju účasť na akcii s plnou náhradou zaplatenej čiastky 
 možnosť bezplatne nahlásiť náhradníka*  
 možnosť bezplatne zmeniť termín účasti na iný otvorený či plánovaný termín 

organizátora s voľnou kapacitou 
 
13 až 5 dní pred konaním akcie má zaregistrovaný účastník 

 možnosť zrušiť svoju účasť s nárokom na vrátenie 50% zaplatenej čiastky 
 možnosť bezplatne nahlásiť náhradníka* 
 možnosť zmeniť termín účasti na iný otvorený či plánovaný termín 

organizátora podľa voľnej kapacity za príplatok 30% k zaplatenej čiastke 
 
4 dni pred konaním akcie až v deň konania akcie má zaregistrovaný účastník 

 možnosť zrušiť svoju účasť na akcii bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky 
 možnosť bezplatne nahlásiť a zaslať náhradníka* 
 možnosť zmeniť termín účasti na iný otvorený či plánovaný termín 

organizátora podľa voľnej kapacity za príplatok 50% k zaplatenej čiastke 
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Účastník si je tiež vedomý, že v prípade, že do priebehu akcie zasiahnu externé vplyvy 
nezávislé na konaní spoločnosti Mysterium, s.r.o. (napr. náhly zvrat počasia, núdzová 
situácia...), ktoré neumožnia akciu dokončiť, nemá účastník nárok na vrátenie 
zaplatenej čiastky či jej časti. Organizátor sa súčasne zaväzuje zvážiť očakávaný vplyv 
počasia na konanie akcie podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 
 
 
* Náhradníkovi vzniká iba právo účasti na akcii namiesto pôvodone prihlásenej osoby. 
Ostatné práva a povinnosti pôvodne prihlásenej osoby, vrátane práv a povinností 
podľa uvedených podmienok, nie sú nahlásením náhradníka dotknuté (zmluvný vzťah 
naďalej existuje medzi prihlásenou osobou a organizátorom akcie). 


