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______________________________________________
Meno | Keresztnév

______________________________________________
Priezvisko | Vezetéknév

______________________________________________
E-mail

V súvislosti so šírením nákazlivej choroby Covid-19 boli vládou SR, Uradom verejného zdravotníctva SR, SFZ a ÚLK prijaté opatrenia,
v dôsledku ktorých došlo k významným organizačným zmenám Fortuna ligy (najvyššej slovenskej futbalovej ligy v kategórii dospelých)
v súťažnom ročníku 2020/2021, vrátane obmedzenia počtu divákov v štadiónoch, resp. uskutočnenia zápasov bez divákov. Keďže tieto
zmeny boli vynútené okolnosťami, za ktoré nezodpovedá futbalový klub ani fanúšik, DS OPERATOR a.s., ako organizátor futbalových
stretnutí v MOL Aréne a vydavateľ permanentiek na domáce futbalové zápasy DAC 1904, rozhodla poskytnúť permanentkárom
kompenzáciu.
Fyzickým a právnickým osobám, ktoré disponovali ktorýmkoľvek typom permanentky na domáce futbalové zápasy DAC 1904
na súťažný ročník 2020/2021, DS OPERATOR a.s. ponúka možnosť zakúpenia celosezónnej permanentky na súťažný ročník
2021/2022 so zľavou 50 % z nákupnej ceny príslušnej permanentky.
V prípade využitia kompenzácie podľa vyššie uvedených podmienok majiteľ permanentky podpisom na tomto formulári
- vyhlasuje, že jeho nároky vyplývajúce z vlastníctva permanentky na súťažný ročník 2020/2021 voči vydavateľovi permanentiek boli
vysporiadané v plnom rozsahu a akýchkoľvek prípadných ďalších nárokov v tejto súvislosti sa vzdáva,
- berie na vedomie, že DS OPERATOR a.s. v súťažnom ročníku 2021/2022 v prípade protipandemických opatrení obmedzujúcich alebo
vylučujúcich účasť divákov na zápasoch futbalovej Fortuny ligy negarantuje permanentkárom možnosť účasti na každom domácom
stretnutí futbalového klubu DAC 1904, pričom si vyhradzuje právo neposkytnúť permanentkárom kompenzáciu za zápasy, na ktorých sa
nemohli zúčastniť z tohto dôvodu.
Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.dac1904.sk a v pokladniach MOL Areny.

______________________________________________
Sériové číslo permanentky
A bérlet sorozatszáma

A Covid-19 fertőző betegség terjedésének megfékezése érdekében a Szlovák Köztársaság kormánya, Közegészségügyi Hivatala, a
Szlovák Futball Szövetség és a Ligás Klubok Szövetsége olyan intézkedéseket fogadtak el, amelyek a Fortuna Liga (Szlovákia legfelsőbb
felnőtt korosztályú labdarúgó bajnoksága) 2020/2021-es szezonjában jelentős szervezési változtatásokat kényszerítettek ki, többek
között a stadionban tartózkodó szurkolók számának korlátozását, illetve a mérkőzések zárt kapuk mögötti lebonyolítását. Mivel ezen
változtatásokat olyan külső körülmény váltotta ki, amelyért sem a futball klub, sem a szurkoló nem tehető felelőssé, a DS OPERATOR
a.s. a MOL Arénában megvalósuló mérkőzések szervezőjeként és a DAC 1904 hazai mérkőzéseire szóló bérletek forgalmazójaként
úgy döntött, hogy a bérleteseknek kompenzációt biztosít.
Azon természetes és jogi személyek számára, akik bármilyen típusú bérlettel rendelkeztek a DAC 1904 hazai mérkőzéseire
a 2020/2021-es idényben, a DS OPERATOR a.s. felajánlja, hogy a 2021/2022-es szezonbérletet 50 %-os árengedménnyel
vásárolhatják meg.

______________________________________________
Podpis žiadateľa | A kérvényező aláírása
Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s hore uvedenými
podmienkami. / Aláírásommal igazolom, hogy a fent említett
feltételeket elfogadom.

Amennyiben a bérletes él a fentiekben meghatározott kompenzáció lehetőségével, a bérlettulajdonos jelen űrlap aláírásával
- kinyilvánítja, hogy a bérlet forgalmazója felé a 2020/2021-es szezonra szóló bérlet tulajdonlásából fakadó minden követelése rendezésre
került, bárminemű egyéb ezzel kapcsolatos igényéről lemond,
- tudomásul veszi, hogy a DS OPERATOR a.s. a 2021/2022-es idényben olyan járványellenes intézkedések esetén, amelyek korlátozzák
vagy kizárják a nézők részvételét a labdarúgó Fortuna Liga mérkőzésein, a bérleteseknek nem garantálja a DAC 1904 futball klub összes
hazai mérkőzésén való részvétel lehetőségét, mindemellett fenntartja magának a jogot, hogy a bérleteseknek nem biztosít kompenzációt
azokért a mérkőzésekért, amelyeken a fenti okból kifolyólag nem tudtak részt venni.
Az adatlekelési feltételek hozzáférhetőek a www.dac1904.sk weboldalon és a MOL Arena pénztáraiban.

