Formulář k nákupu vstupenky na utkání v Istanbulu
Prosím, vyplňte níže uvedené údaje týkající se nákupu vstupenky do tureckého Istanbulu.

Fenerbahce SK – 1.FC SLOVÁCKO (4.8. 2022)
VLASTNÍK VSTUPENKY

ZASTUPUJÍCÍ OSOBA

Jméno: …………………………………………..…………………………

Jméno: ……………………………………………..……………………………

Příjmení: ……………………………………………………………………

Příjmení: ………………………………………………………….…………...

Datum narození:.……………………………………………………..

Datum narození: .………………………………………………………...

Číslo dokladu (pas):………………………………….………………

Mobil:………………………………………………………………………………

Státní příslušnost: …………………………………………….………

Email: ………………………………………………………………………………

Mobil:…………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………

V případě, že jste zakoupili vstupenku ve prospěch jiné
Vámi určené osoby, budeme ve výše uvedeném rozsahu
evidovat i osobní údaje této osoby. Této Vámi určené
osobě jsme oprávnění sdělit, kdo pro ni vstupenku
zakoupil.

PROHLÁŠENÍ:

Výše uvedené skutečnosti jsou mi zřejmé, jsem si vědom skutečnosti, že jsem povinen zdržet se
jakéhokoliv jednání, majícího znaky trestné činnosti, hrubé neslušnosti či majícího charakter jednání
odporujícího občanskému soužití. Jsem si vědom, že svým protiprávním jednáním při zápase mohu
způsobit fotbalovému klubu 1.FC SLOVÁCKO, a.s. škodu v podobě postihu ze strany UEFA a v případě
vzniku takovéto škody jsem si vědom své odpovědnosti za tuto škodu.
Jakékoliv protiprávní jednání na stadionu, které by naplňovalo znaky trestné činnosti, je postižitelné
právem státu, v němž se nacházíte a dále dle platného právního řádu České republiky. Ovlivní-li toto
chování uložení a výši případné pokuty pro fotbalový klub 1.FC SLOVÁCKO, a.s. uložené ze strany
disciplinární komise UEFA, je 1.FC SLOVÁCKO, a.s. vzniklou škodu (pokutu) oprávněno vymáhat soudní
cestou.
Tímto se zavazuji vůči fotbalovému klubu 1.FC SLOVÁCKO, a.s., že vstupenku na výše uvedené utkání
kupuji výhradně pro svoji potřebu a užití a že ji nepřevedu na žádnou další osobu. V případě porušení
této povinnosti přebírám odpovědnost za veškerou škodu, jež by z takovéhoto jednání mohla
vzniknout.
Jsem srozuměn se skutečností, že v případě porušení všech shora uvedených skutečností a povinností,
mi bude odmítnut prodej vstupenek na další fotbalová utkání a vysloven zákaz vstupu na stadiony, kde
se uskuteční další venkovní utkání.

Podpis: ………………………………………………

Datum: ……………………………………………………

