PRAVILA SODELOVANJA NA DOGODKU
»MIGIMIGI DAN 2021«
1. Splošne določbe
Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja na dogodku »Migimigi dan 2021« (v
nadaljevanju: dogodek), ki bo potekal 18. septembra 2021 v Arboretumu Volčji Potok. Prijava
s pridobitvijo popusta na vstopnico je možna prek spletne strani www.migimigi.si. Dogodka
se lahko udeležite tudi z nakupom vstopnice za Arboretum Volčji Potok po redni ceni na dan
dogodka. Dogodek je del skupnosti Migimigi, za katero poleg teh pravil veljajo tudi splošni
pogoji Migimigi, objavljeni na www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi.

2. Pomen pojmov v pravilih sodelovanja na dogodku
Organizator dogodka je Event24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.
Izvajalec dogodka je poleg Event24 d.o.o.: Generali, d. d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Sodelujoči v dogodku je oseba, ki se prijavi na dogodek prek spletnega obrazca na
www.migimigi.si in se strinja s pogoji dogodka. Brez prijave se dogodka ni mogoče udeležiti.

3. Pogoji in potek dogodka
Popust na vstopnico lahko pridobi vsak polnoletni rezident Republike Slovenije, ki se v času
trajanja dogodka prijavi na dogodek tako, da v celoti izpolni prijavni obrazec, objavljen na
www.migimigi.si, poda privolitev za obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, novicah,
drugih nagradnih igrah in ostalih dogodkih, ki se nahaja v pristopnem obrazcu in sprejme
pravila sodelovanja.
Redna cena vstopnice znaša 8,5 EUR, s prijavo preko spletne strani www.migimigi.si pa si lahko
zagotovite vstopnico s popustom, in sicer:
•
•

3 EUR (prvih 500 vstopnic),
4 EUR (16.8.-1.9.2021)

•
•

5 EUR (2.9.-17.9.2021) in
6 EUR (na dan dogodka).

Na dogodku ne morejo sodelovati mladoletniki, pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki ter rezidenti drugih držav.

Organizator mora na javnih kulturnih prireditvah zagotoviti spoštovanje PCT pogoja pri
končnih uporabnikih. Organizatorji morajo preveriti izpolnjevanje pogoja PCT pri končnih
uporabnikih že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna kulturna
prireditev. Predpisana je tudi obveznost organizatorjev, da na vidnem mestu s pisnim
obvestilom obvestijo končne uporabnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo
na javni kulturni prireditvi oziroma za vstop v prostor oziroma na javno površino, kjer se izvaja
javna kulturna prireditev. Veljavnost negativnega testa PCR za končne uporabnike na javnih
kulturnih prireditvah in nastopajoče, ki občasno izvajajo javne kulturne prireditve, traja 72 ur
od odvzema brisa. Veljavnost testa HAG traja 48 ur.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi višje sile oziroma okoliščin, ki so izven vpliva
organizatorja vremenski pogoji, ukrepi državnih organov, ipd.) spremeni način izvedbe
dogodka ali ga odpove, o čemer bodo sodelujoči obveščeni. Sklenitev novega zavarovanja pri
izvajalcu ni pogoj za sodelovanje na dogodku.

4. Obdelava osebnih podatkov sodelujočih
Upravljalec vaših podatkov je GENERALI zavarovalnica d.d. Vaše osebne podatke bomo z
namenom organizacije in izvedbe dogodka posredovali Event24 d.o.o. Podrobnosti glede
obdelave osebnih podatkov sodelujočih in njihovih pravicah v zvezi s tem, so določene v
splošnih pogojih Migimigi dan, objavljenih na www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi.

5. Pogoji sodelovanja in druge določbe
Šteje se, da so sodelujoči seznanjeni s pravili dogodka, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da
bodo upoštevali pravila dogodka, ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru
kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave,
bodisi tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.
Organizator in izvajalec si pridružuje pravico, da sodelujočega ne vključi v dogodek, če se pojavi
dvom o istovetnosti podatkov o sodelujočem ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje na
dogodku v nasprotju z določili tega dogodka.

V primeru okoliščin, na katere organizator ali izvajalec ne moreta vplivati (višja sila), lahko
organizator ali izvajalec odpove dogodek. O tem mora obvestiti sodelujoče prek spletnega
naslova dogodka. V takšnem primeru organizator in izvajalec sodelujočim ne odgovarjata za
nastale posledice.
Organizator ali izvajalec lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo
sodelujoči obveščeni na istem spletnem naslovu.
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