Podmínky akce ELLEPHORIA (4. – 6.11 2022)
Ellephoria je kosmetický veletrh s doprovodným programem (Akce). Akci pořádá
společnost Burda International CZ s.r.o., IČO 15273598, se sídlem Přemyslovská
2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3 (Pořadatel)
1. Vstupenky
1.1.

Pořadatel prodává tyto vstupenky:
a) BASIC TICKET v ceně 299 Kč zajištující pouze opakovaný vstup na Akci
v průběhu jejího konání
b) ELLE BEAUTY TICKET v ceně 2 890 Kč zajišťující opakovaný vstup na
Akci v průběhujejího konání a ELLE Beauty Bag s více než 35 must-have
produkty pro všechny Beauty Lovers
Dárky ke vstupenkám ELLE BAUTY TICKET budou předávány výhradně
při prezenci na Akci, po předložení platné vstupenky.

1.2.
Vstupenky se prodávají výlučně přes portál GoOut. Každá vstupenka platí pro
jednu osobu, je nepřenosná a umožňuje opakovaný vstup. Návštěvník je povinen
při zakoupení vstupenky zkontrolovat údaje na vstupence. Pozdější změny
nejsou možné. Vstupenky nelze vyměnit či dále přeprodávat.
1.3.
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a nahrazovat části programu Akce, a to co
obsahu i časového rámce. Kvůli těmto změnám nevzniká nárok na refundaci
zakoupené vstupenky.
1.4.
Pořadatel nevrací vstupné. Pokud bude Akce přesunuta na jiný či náhradní
termín, bude automaticky posunuta i platnost vstupenky.
1.5.
Bude-li Akce Pořadatelem (zejména v případě vyšší moci) zrušena bez
náhradního termínu, bude Pořadatel včas o této situaci informovat a nabídne
všem, kteří si zakoupili vstupenky, způsob refundace. V případě zakoupení
BASIC TICKET bude vrácena celá uhrazená částka vstupného. V případě ELLE
BEAUTY TICKET bude možnost zvolit si buď vrácení celé uhrazené částky, nebo
možnost zaslání plnohodnotného dárku, který je součástí daného typu vstupenky,
přičemž částka určená na vstup na Akci bude použita na náklady spojené
s doručením zásilky. O způsobu a lhůtě doručení zásilek bude Pořadatel
informovat na webových stránkách Akci, případně bude zasílat emailem
individuální informace.
2. Účast na Akci
2.1.

Bez platné vstupenky nebudou Návštěvníci do prostor Akce vpuštěni.

2.2.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní, hygienická a
protiepidemiologická opatření platná v době konání Akce a vyžadovaná
Pořadatelem. V případě porušení těchto opatření je Pořadatel oprávněn
Návštěvníka z Akce vykázat.
2.3.
Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit Návštěvníky na Akci, nebo jinak
omezit jejich vstup a počet, a to s ohledem na bezpečnost a dodržování
hygienických a protiepidemiologických opatření. Pořadatel je oprávněn vykonat i

osobní prohlídku Návštěvníků, pokud má podezření na držení zbraní jakéhokoliv
druhu, či jiných potenciálně nebezpečných látek.
2.4.
Pořadatel si vyhrazuje právo zamezit přístupu do všech prostor konání Akce
Návštěvníkům se psy a jinými zvířaty. Vstup jakýchkoliv zvířat je možný pouze za
podmínky, že budou po celou dobu umístěna v přenosných taškách či přepravkách a
nebude jim umožněn volný pohyb v prostorech;

2.5.
Organizátor nenese odpovědnost za škody na majetku Návštěvníků Akce
způsobené nedodržením pravidel, která budou viditelně označena v prostorech
konání (např. odkládání věcí pouze v označených prostorech apod.)
3. Dárky
3.1.
Pořadatel vydává Návštěvníkům dárky dle druhu vstupenky při příchodu do
prostor, při první prezenci na Akci a po předložení zakoupené vstupenky.
Vyobrazení dárků na propagačních materiálech je pouze ilustrativní. Pořadatel si
vyhrazuje právo změnit obsah dárků za jiné dárky ve stejné hodnotě.
3.2.
Dárky budou vydány Návštěvníkům při jejich první prezenci (vstupenky
opravňují k opakovaným vstupům) po předložení platné vstupenky v tištěné nebo
elektronické podobě. V případě ztráty vstupenky ztrácí Návštěvník právo na
dárek a nebude mu umožněn vstup na Akci.
3.3.
Dárky budou vydávány pouze v průběhu Akce (od pátku 4.11. od 14:00 hod
do neděle 6.11.2022 do 16:00 hod.). Nevyzvednuté dárky propadají Pořadateli;
pořadatel je nebude doručovat a neumožní jejich vyzvednutí na jiném místě či
v náhradním termínu.
4. Ochrana osobních údajů, pořizování záznamů
4.1.
V souvislosti s účastí na Akci budou zpracovávány osobní údaje Návštěvníků,
jak je to popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupných na burda.cz.
4.2.
Vstupem na Akci Návštěvníci souhlasí s případným pořizováním fotografií
nebo videí Vaší osoby, které budou dále použity pro propagační účely Pořadatele
či partnerů Akce.
4.3.
Vstupem a účastí na Akci dává Návštěvník svolení Pořadateli i partnerům
Akce k zachycení své podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v
rozsahu jména, podoby, podobizny a zvukových a zvukově obrazových záznamů
Návštěvníka, to vše k užití v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, k účelům
souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací Pořadatele a partnerů Akce. U
záznamu lze uvádět celé jméno Návštěvníka. Svolení je uděleno bezplatně.
4.4.
Vstupem a účastí na Akci Návštěvník Pořadateli poskytuje bezplatnou licenci
k užití jakéhokoliv uměleckého výkonu, který vznikne při jeho účasti na Akci, a to
jako licenci (i) na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv
účastníka stanovenou právními předpisy; (ii) bez územního omezení a (iii)
neomezenou – Pořadatel je oprávněn umělecký výkon užívat jakýmikoliv
způsoby užití a bez omezení množstevního rozsahu užití.
4.5.
Návštěvník souhlasí s tím, aby Pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci
k jakémukoli právu, ke kterému má v souladu s těmito Soutěžními pravidly

licenci. Dále souhlasí s tím, aby Pořadatel postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli
právo, které má v souladu s těmito podmínkami.
4.6.
Pořadatel je oprávněn umělecký výkon Návštěvníka užít v původní,
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve
spojení s jiným dílem či prvky. Ke změnám se nevyžaduje souhlas Návštěvníka.
Pořadatel není povinen licenci využít. Návštěvník potvrzuje, že takovým
nevyužitím nebudou dotčeny jeho oprávněné zájmy.
5. Závěrečná ustanovení
5.1.
V případě jakýchkoliv dotazů
ellephoria@elle.cz, tel.: 725 397 440.

prosím

kontaktuje

Pořadatele

na

