УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ
НА УСЛУГАТА
DINNER IN THE SKY
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1. Места
 Всички цени включват ДДС
 Билети за платформата могат да бъдат закупени чрез онлайн платформата на DITS или на
физическо място в обявените за целта обект. Клиента може да избере дата и час , според
наличните места , освен в случайте на различини от договорености между клиента и
организатора.
 Организатора изпращам потвърждение за закупуване / направа на резервацията по
имйел , предоставен от клиента. Компанията не носи , отговорност в случай на грешно
подаден имейл или други данни за контакт.
 Заеманите места от гостите на платформата , се определят на място непосредствено
преди събитието от екипът на DITS.
 При влизане в комплекса на DITS , клиента се ангажира да удостовери правото си на
присъствие с официално одобрен документ/билет/платежно нареждане или друго
определено от Организатора. Документа дава доста за конкретен ден и час на
провеждане не самото събитие.
 Продаването на места за платформата от неоторизирани лица е забранено и
организатора има право да откаже достъп на лицата закупили билети за събитието от
трети лица.

 Посредничеството на местата, е забранено без предварителното писмено съгласие на
организатора. Организатора си запазва правото да търси правата си според действащите
закони на РБ .
 След потреблението на услугата, клиента няма право да предявава претенции за
качеството и изпълнинието на услугата или да търси обещетения от страна на
организатора.
 Организатора не носи отговорност за не явяването на клиента в конкретния ден и час и
не се ангажира да предостави алтернативна дата и час за използване на услугата.
 Организаторът приема отговорност само за места, закупени от официалната система /
платформа или на управлявани/определени от ДИТС обекти за продажба.
o Притежанието на потвърждение на място не дава права (по подразбиране или
по друг начин) за използване, променяне, копиране или други начини на
дейсност със символите, търговските марки, лога и / или интелектуална
собственост, които са изобразени на потвърждението за закупено място.
 Всяко потвърждение на място/ места, получено в нарушение на тези условия, е
невалидно и всички права, предоставени или доказани, са не валидни. Всяко лице, което
иска да използва невалидно място, за да спечели или да осигури влизане в събитие на
организатора, може да се счита за нарушител и ще бъде отстранен от локацията на
събитието.
 Право за промяна/ изместване на дата за място/места организатора има право да откаже
на клиента алтернативна дата за използване на услугата при невъзможност . Всеки
случай се разглежда идивидуално от упълномощено лице . Клиента се задължава да
извести организотра не по-късно от 5 работни дни преди дата за потребление на
услугата.
2. Цени и плащане
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4.

5.

6.

Цените са определени и обявени от организатора и са в български лева с включен
ДДС.
 Моля, имайте в предвид , че може да бъде таксувани допълнителни такса за
кредитна / дебитна карта или банкова такса.
 Кодовете за отстъпка / промоция не се прилагат заедно с други текущи
промоции, отстъпки, ваучери или привилегировани карти.
Събитийни промени
 Организаторът може да отложи, забави, отмени, прекъсне или спре събитието
поради неблагоприятни климатични условия, опасни ситуации или други
причини извън неговия контрол.
 Ваше задължение е да проверите дали Събитието е било анулирано или
насрочено отново, както и датата и часа на всяко ново планирано събитие. Когато
дадено събитие бъде анулирано или пренасрочено, организаторът ще използва
разумни и най-добри усилия да ви уведоми.
Отговорност
 В случай, че събитието бъде забавено, отменено или отложено, Организаторът
не носи отговорност за всички разходи, направени от клиента за пътуване,
настаняване или друга свързана с него услуга. Решенията за отлагане или
забавяне на събития не са под контрола на Организатора.
Използване на детайли и информация
 Информацията се събира от регистраторите в системата, за да се улесни
закупуването на места или други налични услуги.
 Със закупуване на билет и подаване на лична информация , клиента се съгласява
да бъде добавен в база данни за не поискани търговски съобщения според
закона на Р България.
Условия за достъп
 Точността е от изключително значение. Препоръчваме ви пристигане преди
посоченият старт/ точното време, предвидено в пакета. Ако има закъснение при
пристигането Ви и платформата вече е вдигната, организаторът не се задължава
да осгири алтернативен час или да свали платформата. Клиента няма да бъде
обещетен.
 Препоръчваме Ви да се обличате съобразно времето. Моля, имайте предвид, че
при височина 50 метра вятърът може да е по-силен и температурата може да е
по-ниска от обичайното. След като платформата вече е вдигната, организаторът
няма да свали платформата за вас, ако поискате да промените облеклото,
обувките и др.
 Организаторът си запазва правото да откаже или да откаже допускането ви до
мястото на провеждане при разумни обстоятелства, включително въпроси,
свързани със здравето и безопасността, причини за лицензиране или при
невалиден билет/и .Организаторът също така си запазва правото да поиска от вас
да напуснете мястото по всяко време и на каквито и да е основателни основания
и да предприемете всички необходими действия за налагане на това право.
 Трябва да спазвате инструкциите и инструкциите, дадени от организатора,
служителите и наставниците по време на работа. Не се възстановяват суми, на
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които е било отказано влизане поради собственото им поведение, както е
предложено в примерите по-горе, но не само.
 Клиента доброволно поемате всички рискове и опасности, свързани с събитието,
независимо дали са настъпили преди, по време или след действителното
събитие, включително смърт, телесна повреда, загуба, щета или отговорност.
7. Сигурни правилата за събитието
 Организаторът има право да определи височината на масата, след като бъде отменена
въз основа на препоръката на нашия служител по сигурността за определен ден или час.
 В случай на неблагоприятни метеорологични условия организаторът има право да
отложи заседанието за хранене (по усмотрение на организатора, но само с максимално
закъснение от 1,5 часа). Ако състоянието на времето не се подобри, трапезарията ще
бъде преместена в нашия вътрешен салон. Вашето меню и стил на сервиране остават
същите. Моля, обърнете внимание, че в такива случаи няма да бъде възстановено
възстановяването.
 От съображения за безопасност, трябва да сте поне 145 см височина и с максимално
тегло от 150 кг, за да се насладите на Вечеря в небето.
 Препоръчваме ви да избегнете носенето на отворени обувки или обувки с дантели в деня
на събитието.
 Предпазните колани са за вашата защита. Оставете ги както са и не се опитвайте да ги
разкопчавате по време на сесията.
 Строго е забранено да се хвърля / освобождава нещо от масата по всяко време.
Неспазването на това условие ще доведе до вашето напускане на мястото/локацията ,
без да се възстановява сумата.
 Пушенето на конвенционални и / или електронни цигари / пури е строго забранено по
време на Dinner in the sky. Неспазването на това условие ще накара купувачите на
седалища да бъдат помолени да напуснат мястото на събитието, без да бъде
възстановена заплатената от тях сума.
 Само малките предмети, като например мобилен телефон или компактни фотоапарати,
ще могат да се съберат заедно с вас на масата по време на сесията. Предлагат се шкафове
за големи предмети като чанти. Ваше задължение е да пазите личните си вещи, като
мобилни телефони, камери, безопасни. Организаторът не носи отговорност за щетите
или загубите на вашите артикули, ако има такива.
 Вие сте длъжни да се придържате и да спазвате всички указания, дадени от персонала
на Dinner in the sky по всяко време. Докосването на всяко работно устройство или
машина е строго забранено и може да доведе до съдебни действия.
 Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Декларация за поверителност или
вашите данни, Условия за използване на Системата, моля не се колебайте да се свържете
с нас по електронна поща

8. Рестрикции и забрани
 Използването на оборудване за записване или предаване (по цифров или друг начин) на
аудио, визуален или аудиовизуален материал или всякаква информация или данни във
вътрешността на събитието е строго забранено, освен ако не е само за лична употреба.
Неоторизираните записи, ленти, филми или други подобни елементи могат да бъдат
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конфискувани и унищожени. Всяко записване, направено по време на Събитието,
представлява нарушение на тези условия и автоматично принадлежи на Организатора.
Организаторът не носи отговорност за загуба, кражба или повреда на конфискувани
предмети.
Организаторът си запазва правото да използва всяка снимка / видеоклип, направени по
време на всяко вечеря в събитието Dinner in The Sky®, без писменото разрешение на тези,
включени в снимката / видеото. Организаторът може да използва снимката / видеото в
публикации или друг медиен материал, произведен, използван или договорен от
организатора, включително, но не само: брошури, покани, книги, вестници, списания,
телевизия, уеб сайтове и др.
В рамките на всяко място не се допускат:
а) животни
б) собствена храна и напитки (освен ако не е разрешено от организатора);
в) бутилки, кутии или стъклени контейнери (освен ако това не е разрешено от
Организатора);
г) всеки елемент, който може да се тълкува като потенциално оръжие,
включително остри или заострени предмети (например ножове) и
д) Незаконни вещества
е) Професионални / търговски устройства за записване





Вие се съгласявате да следвате указанията, дадени от упълномощения персонал на
Организатора, за да подадете заявление за търсене на забранени предмети,
включително оръжия, контролирани / опасни и незаконни вещества.
Организаторът, собственикът на място, спонсорите, изпълнителите, техните агенти и
служители не носят отговорност за смърт, телесна повреда, загуба или щета, причинени
на мястото на провеждане или по време на събитието, нито са отговорни за отлагането
на вечерята. Купувачът на седалката закупува и приема седалището доброволно и поема
всички рискове и опасности, свързани с мероприятието, независимо дали е настъпило
преди, по време или последващо събитие, включително смърт, телесна повреда, загуба,
щета и отговорност.

9. Условия при промени във времето
• Организаторът има пълните права да премести вечерята Dinner In the Sky на закрито в
салона на приземното ниво, при условия, които не са безопасни, като следните (без да се
възстановяват сумите):
1. Силен дъжд / гръмотевични бури
2. Силни пориви на вятъра
3. Мараня
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Организаторът има пълните права да анулира изцяло заседанието за хранене при
условия, които не са безопасни, като например следното (с пълна сума за възстановяване
на само закупената седалка): 3. Загуба на електроенергия от доставчика на място 4.
Наводнение, ураган, земетресение Състезание "Голямото събитие" на мястото на
провеждане 5. Всяко политически мотивирано ограничение / стачка / забранен час на
мястото или околността му

10. Възстановявания




Закупените места не могат да бъдат възстановени, преотстъпвани или анулирани след
издаването им, освен в случай на анулиране от самия Организатор. Преместването на
вечерята в фоайето на събитието не се счита за анулиране и следователно не се дължат
неустойки от страна на организатора на събитието.
Ако събитието бъде отменено от Организатора и билетите за посещение на събитието са
закупени чрез онлайн платформа / виртуален пост терминал / , сумата заплатена от
клиента може да бъда възстановена по вашата банкова сметка , ако организатора не
може да предложи алтернативна дата за използване на услугата в рамките на 1
календарна година от дата на резервацията.Заплатените суми се възстановяват в срок
до 45 работни дни след обявяване на невъзможност от страна на организатора. При не
поисване на сумата от страна на клиента, компанията не дължи нищо на клиента.
Клиента е длъжн да поиска формуляр на обявените контактите в уеб сайта на
компанията.
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