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Termenii și condițiile stipulate în acest document se aplică evenimentului Hercules
Trophy, care va avea loc la Divertiland – Super Paradise, în București.
Termenii se aplică atât participanților la competiție (denumiți în continuare Clienți),
cât și suporterilor acestora.
Deviațiile de la acești termini sunt valabile doar în urma confirmării în scris de către
HERCULES TROPHY.
În plus, se aplică următoarele reguli:
1. Toate regulile cu privier la incendiu și la siguranță de la locația în care se
desfășoară evenimentul Hercules Trophy.
2. Toate regulile privind protecția împotriva riscurilor de incendiu în vigoare în țara în
care se organizează Hercules Trophy.
Termenii și condițiile specifice pentru fiecare eveniment Hercules Trophy, care vor fi
postate pe www.herculestrophy.com atunci când sunt cunoscute toți termenii și condițiile.
O copie a acestor termini și condiții este disponibilă la cerere către HERCULES TROPHY.

Articolul 1
1. HERCULES TROPHY are dreptul să solicite dovezi suficiente din partea
Clientului pentru a garanta îndeplinirea obligațiilor de plată ale acestuia, chiar
înainte ca orice serviciu să fie realizat.
2. Comenzile plasate rămân valabile și nu pot fi anulate de către Client fără
compensație.
3. HERCULES TROPHY are dreptul de a refuza înscrierea participanților sau a
suporterilor din motive de capacitate, organizare sau de securitate.
HERCULES TROPHY poate, de asemenea să anuleze, să ia înapoi sau să
păstreze toate biletele imediat din motive de securitate, abuz sau falsificare.
4. În cazul în care Clientul este în imposibilitatea de a-și îndeplini acordul dintre
cele două părți, HERCULES TROPHY are dreptul să dizolve acordul dintre cele
2 părți, fără intervenția legală.
5. Pentru fiecare comanda plasata pe site, Clientul acceptă termenii și condițiile de
vânzare ale HERCULES TROPHY. Clientul primește o descriere clară a
serviciilor și a produselor solicitate, care fac parte din comandă, printr-un email automat ("Hercules Trophy Order Confirmation").

Articolul 2
1. Dacă nu se specifică și nu este convenit altfel, Clientul acceptă termenul de
plată listat pe factura primită. Clientul va face plata 100% a taxei în momentul
confirmării și primirii facturii. Pe baza defectelor de bunuri sau servicii livrate
sau pentru orice alt motiv revendicat, Clientul nu are dreptul să refuze sau să
suspende îndeplinirea obligațiilor sale de plată.
2. In cazul in care Clientul nu plătește în termenul convenit, acesta este
considerat a fi legal în mod implicit. HERCULES TROPHY are dreptul, fără
notificare, de a percepe o rată a dobânzii de 14% pe lună Clientului cu privire
la sumele datorate, precum și cu privire la costurile suplimentare juridice și
extralegale, începând de la data scadenței.
3. In cazul in care Clientul anulează înregistrarea lui în termen de o lună înainte
de data efectivă a evenimentului respectiv, atunci suma totală urmează să fie
plătită către HERCULES TROPHY.

Articolul 3
1. Clientul poate, până la 1 lună înainte de începerea evenimentului, se transfere
produsele și serviciile achiziționate la o terță parte, numai cu o aprobare prealabilă
a HERCULES TROPHY.
2. În cazul în care, înainte de începerea evenimentului, HERCULES TROPHY
anulează acordul din cauza unor circumstanțe care nu sunt cauzate de Client,
Clientul are dreptul la rambursare. Rambursarea se face cât mai curând posibil,
pentru toate sumele plătite de Client conform facturii, după deducerea costurilor
operaționale efectuate de organizarea evenimentului. Aceste costuri pot fi
calculate în totalitate sau parțial, proporțional cu numărul participanților.
3. Clientul poate, de asemenea, dacă este cazul, pretinde o despăgubire pentru
neexecutarea contractului, cu excepția cazului în care:
a) HERCULES TROPHY anulează evenimentul, deoarece numărul minim de
participanți necesar pentru desfășurarea evenimentului nu a fost atins. Clientul
va fi informat în scris despre această anulare cu cel puțin 15 de zile înainte de
eveniment.
b) În cazul în care anularea este cauzată de forță majoră. Forța majoră este
definită ca fiind circumstanțe anormale și imprevizibile, independente de voința
celor care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda tuturor
măsurilor de precauție.
4. Modificările de loc, datele și orele evenimentului nu oferă Clientului dreptul de a se
retrage în totalitate sau partial din eveniment.

Articolul 4
1. Organizatorii, directorii, agenții lor și personalul de la HERCULES TROPHY nu
sunt responsabili pentru daune de orice natură, care rezultă din deteriorarea sau
pierderea bunurilor, nici pentru pagubele cauzate de defectarea sau funcționarea
necorespunzătoare a instalațiilor tehnice ale clădirii sau a altor clădiri, sau prin
orice alte defecte ale acestor clădiri sau zone corespunzătoare, nici pentru daune
de orice altă cauză, pentru bunuri sau persoane.
2. HERCULES TROPHY este responsabil pentru executarea corespunzătoare a
cacordului, în conformitate cu așteptările Clientului, pe care le are, pe baza
declarațiilor și obligațiilor din acord, indiferent dacă aceste obligații vor fi efectuate
de către el însuși sau de către alți furnizori de servicii și fără a aduce atingere
dreptului de HERCULES TROPHY de a utiliza alți furnizori de servicii.
3. Clientul este responsabil pentru daunele produse HERCULES TROPHY,
organizatorii sau personalul Hercules Trophy le-au întâmpinat de greșeala
Clientului, precum și din neglijență a obligațiilor sale contractuale.

Articolul 5
1. Organizatorii au dreptul de a lua măsuri împotriva unui client, a personalului său,
a persoanelor care lucrează pentru el sau la comanda lui și împotriva deținătorilor
de bilete oferite de el sa și / sau a biletelor de intrare permanente, care încalcă sub
orice aspect acești termeni generali sau nu respectă instrucțiunile furnizate de
organizatori, fără intervenție juridică, luând una sau mai multe dintre următoarele
măsuri în detrimentul Clientului:
a. Retragerea biletului de participare și / sau a biletului de suporter, iar
persoanei în cauză îi este refuzat accesul la eveniment
b. Clientului în cauză îi este interzis să participe la activități.

Articolul 6
1. Fotografii și înregistrări video luate participanților și suporterilor rămân
proprietatea HERCULES TROPHY și pot fi folosite în scopuri de marketing.

Articolul 7
1. În cazurile în care acești termeni generali, precum și condițiile generale ale locației
sunt insuficiente sau neclare, organizația Hercules Trophy va decide cu privire la
această chestiune și va acționa în calitate de judecător. Condițiile generale ale
normelor interne sunt disponibile la biroul oficial al activității. În cazurile în care
prezentul regulament contrazice termenii specifici, se aplică liniile directoare ale
termenilor generali.
Prin prezenta, declar pe proprie răspundere că am vârsta legală și am competența
legală de a semna acest document.
Înțeleg termenii prezentați aici și am semnat acest document de bunăvoie.

