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კონფიდენციალურობის პოლიტიკა 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს დოკუმენტი დაწვრილებით განმარტავს რა ინფორმაცია 

მოგვეწოდება თქვენგან ან შეიძლება მოგვეწოდოს.  

მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოხატავს იმას, თუ როგორ იყენებს შპს 

„ელ.ბილეთები“ (www.biletebi.ge), (შემდეგში: “ჩვენ”) თქვენს ინფორმაციას. 

 

ჩვენ  ვიყენებთ  თქვენს  მონაცემებს  მომსახურების უზრუნველსაყოფად და 

გასაუმჯობესებლად.  მომსახურების  გამოყენებით,  თქვენ  ეთანხმებით ინფორმაციის 

შეგროვებასა და გამოყენებას ამ პოლიტიკის შესაბამისად. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის 

სხვაგვარად განსაზღვრის შემთხვევაში, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებულ 

ტერმინებს ექნებათ იგივე მნიშვნელობა, რაც მოცემულია ჩვენს წესებსა და პირობებში.   

 

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება  

ჩვენ ვაგროვებთ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას სხვადასხვა მიზნებისთვის, რათა ჩვენი მომსახურება 

უზრუნველყოფილი და გაუმჯობესებული იქნას თქვენთვის.   

შეგროვებული მონაცემთა ტიპები 

პერსონალური მონაცემები  

ჩვენი მომსახურების გამოყენებისას, ჩვენ შესაძლოა გთხოვოთ, მოგვაწოდოთ გარკვეული პირადი 

საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან კონტაქტის ან 

იდენტიფიცირების მიზნით ("პერსონალური მონაცემები"). პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია 

შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს:   

- ელექტრონული ფოსტის მისამართი (აუცილებელი ველი) 

- ტელეფონის ნომერი (აუცილებელი ველი) 

- სახელი და გვარი (ნებაყოფლობით) 

http://www.biletebi.ge/


- პირადი ნომერი (ნებაყოფლობით) 

- ქუქი და მოხმარების მონაცემები 

- სხვა ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწოდებთ რეგისტრაციისას, ელექტრონული 

ფოსტით, ონლაინ კონსულტაციისას, ტელეფონით ან სხვა საშუალებებით 

  

მონაცემთა გამოყენება  

ჩვენ ასევე შესაძლოა შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი აგზავნის, ჩვენს 

სერვისზე თქვენი ვიზიტის ან მობილური მოწყობილობის საშუალებით სერვისზე წვდომის დროს 

(„მოხმარების მონაცემები”).     

გამოყენებად მონაცემებში შეიძლება იგულისხმებოდეს ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი 

კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი (მაგ .: IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, 

ბრაუზერის ვერსია, ჩვენის მომსახურების გვერდზე თქვენი ვიზიტი, ვიზიტის დრო და თარიღი, ამ 

გვერდებზე გატარებული დრო, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა 

დიაგნოსტიკური მონაცემები.   

მობილური მოწყობილობის საშუალებით სერვისზე წვდომისას, აღნიშნული გამოყენებადი 

მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენს მიერ გამოყენებული 

მობილური მოწყობილობის ტიპი, მობილური მოწყობილობის უნიკალური ID, მობილური 

მოწყობილობის IP მისამართი, მობილური ოპერაციული სისტემა, მობილური ინტერნეტის 

ბრაუზერის ტიპი, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური 

მონაცემები.  

  

მონაცემთა თვალის მიდევნება და ქუქი   

ჩვენ ვიყენებთ ქუქის და მსგავს მონაცემთა თვალის მიდევნების ტექნოლოგიებს ჩვენი მომსახურების 

საქმიანობის მონიტორინგისა და გარკვეული ინფორმაციის მიღების მიზნით.   

ქუქი არის ის მცირე ზომის ფაილები, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ანონიმურ უნიკალურ 

იდენტიფიკატორს. ქუქი ვებ-გვერდიდან იგზავნება თქვენს ბრაუზერში და ინახება თქვენსავე 

მოწყობილობაში.   

თქვენ შეგიძლიათ ბრაუზერს მიუთითოთ, რომ უარს ამბობთ ქუქის მიღებაზე ან მიუთითოთ თუ 

როდის გაიგზავნოს ინფორმაცია. თუმცა, თუ თქვენ არ მიიღებთ ქუქის, თქვენ ვერ შეძლებთ ჩვენი 

მომსახურების ზოგიერთი ნაწილის გამოყენებას.  

  

მონაცემთა მაგალითებია:  

- სასესიო ქუქი ჩვენ ვიყენებთ სასესიო ქუქის მომსახურების გასაწევად  

- მონაცემთა ქუქი ჩვენ ვიყენებთ ქუქის თქვენი საჭიროებებისა და სხვადასხვა პარამეტრების 

დამახსოვრების მიზნით.  

- უსაფრთხოების ქუქი ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების ქუქის უსაფრთხოების მიზნით.  

  



 

მონაცემთა გამოყენება 

ჩვენ ვიყენებთ შეგროვებულ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის:  

- მომსახურების უზრუნველსაყოფად 

- განახლებების დროს თქვნთქვის ინფორმაციის მოსაწოდებლად 

- თქვენი არჩევის შემთხვევაში, ჩვენი მომსახურებას ინტერაქციულ ფუნქციებში მონაწილეობის 

შეუფერხებლობისთვის  

- მომხმარებელთა მხარდაჭერის უზრუნვესაყოფად 

- ანალიზისა და ღირებული ინფორმაციის უზრუნველყოფისთვის, რითიც ჩვენ შევძლებთ 

მომსახურების გაუმჯობესებას  

- მომსახურების მიღების მონიტორინგისათვის 

- ტექნიკური ხარვეზების პრევენციისა და დროული მხარდაჭერის აღმოჩენის მიზნით  

 

მონაცემთა გადაცემა  

თქვენი ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია, შესაძლოა გადაცემულ და შენახული 

იქნას კომპიუტერებში, რომლებიც არსებობს თქვენი სახელმწიფოს, პროვინციის, ქვეყნის ან სხვა 

სამთავრობო იურისდიქციის გარეთ, სადაც მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა შესაძლოა 

განსხვავდებოდეს თქვენი იურისდიქციისაგან.   

თუ თქვენ იმყოფებით საქართველოს გარეთ და ირჩევთ ინფორმაციის ჩვენთვის მოწოდებას, გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გადავცემთ ინფორმაციას, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებს, 

საქართველოს, სადაც ხდება მათი დამუშავება.  

თქვენი თანხმობა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, რასაც თან ახლავს ასეთი ინფორმაციის 

თქვენს მიერ წარდგენა, მიანიშნებს ამ გადაცემის შესახებ თქვენს თანხმობას.  

შპს ელ. ბილეთები გადადგამს ყველა იმ ნაბიჯს, რათა უზრუნველყოს თქვენი მონაცემების 

უსაფრთხოება და დაცვა კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. ასევე, არ მოხდება თქვენი 

პერსონალური მონაცემების გადაცემა ნებისმიერი ორგანიზაციის ან ქვეყნისთვის, თუ არ იქნება 

ადეკვატური კონტროლი თქვენს მონაცემებსა და სხვა პერსონალურ ინფორმაციაზე.   

  

მონაცემთა გამჟღავნება  

სამართლებრივი მოთხოვნები  

შპს ელ. ბილეთებმა რომ გაამჟავნოს თქვენი პერსონალური მონაცემები კეთილსინდისიერად, 

ამისთვის საჭიროა:  

- სამართლებრივი ვალდებულების აღსრულება  

- შპს ელ. ბილეთების უფლებების ან ქონების დაცვა  

- სერვისთან დაკავშირებით შესაძლო დანაშაულის თავიდან აცილება ან გამოძიება  

- მომსახურების ან საზოგადოების წევრების პირადი უსაფრთხოების დაცვა  

- სამართლებრივი პასუხისმგებლობებისგან დაცვა  



 

მონაცემთა უსაფრთხოება   

თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ დაიმახსოვრეთ რომ 

მონაცემთა ინტერნეტით გადაცემის და მისი ელექტრონულ ფორმატში შენახვის არც ერთი მეთოდი 

არ არის 100%-ით უსაფრთხო. მაშინ როცა ჩვენ მივილტვით თქვენი პეროსნალური მონაცემების 

დაცვის კომერციულად მისაღები საშუალებებისკენ, ჩვენ ვერ მოგცემთ უსაფრთხოების აბსოლიტურ 

გარანტიებს.   

 

მომსახურებების მომწოდებლები  

ჩვენ შესაძლოა დავიქირავოთ გარე კომპანიები და ინდივიდუალური პირები ჩვენი მომსახურების 

ხელშესაწყობად („მომსახურების მომწოდებლები“), რათა მათ უზრუნველყონ მომსახურების 

მიწოდება ჩვენი სახელით, უზრუნველყონ მომსახურებასთან დაკავშირებული მომსახურებები ან 

დაგვეხმარონ იმის ანალიზში თუ მომხმარებლები როგორ მოიხმარენ ჩვენს მომსახურებებს.   

ამ გარე კომპანიებს აქვთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე, რათა მათ შეასრულონ ეს 

დავალებები ჩვენი სახელით და იღებენ ვალდებულებას არ გაამჟავნონ ისინი და არ გამოიყენონ რაიმე 

სხვა მიზნით.   

ჩვენ ასევე გადავცემთ მონაცემებს იმ ღონისძიების ორგანიზატორებს და სერვისის მომწოდებლებს 

ვისი ბილეთის შეძენასაც ახორციელებთ, რათა მათ შეძლონ ღონისძიების ჩატარების ან სერვისის 

მიღების ადგილას შესასვლელში თქვენი იდენტიფიცირება ან ასეთის გაუქმების შემთხვევაში მოხდეს 

თქვენი დროული ინფორმირება. 

ანალიტიკა  

ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ მესამე მხარის მომსახურების მომწოდებლები, რათა მათ მოახდინონ 

ჩვენი მომსახურების გამოყენებაზე დაკვირვება და ანალიზი.  

მონაცემების წაშლა 

თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეინახება მანამდე, სანამ თქვენი ანგარიში არ 

წაიშლება ან თუ ჩვენ აღარ გვჭირდება მონაცემები პროდუქტებისა და სერვისების მიწოდებისთვის. 

თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი ანგარიში ნებისმიერ დროს ჩვენს ელ-ფოსტაზე 

support@biletebi.ge შეტყობინების გამოგზავნით. 

გუგლ ანალიტიკა  

გუგლ ანალიტიკა არის ვებ ანალიტიკის მომსახურება, რომელსაც გთავაზობთ გუგლი და რომელიც 

ახორციელებს ვებ-გვერდზე ვიზიტორთა ნაკადისთვის თვალის მიდევნებას და ანგარიშის წარმოებას. 

გუგლი იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს რათა თვალი მიადევნოს და დააკვირდეს ჩვენი 

მომსახურებების გამოყენებას. ამ მონაცემთა გაზიარება ხდება გუგლის სხვა სერვისებისთვის. გუგლმა 

შესაძლოა გამოიყენოს შეგროვებული მონაცემები თავისი სარეკლამო ქსელში რეკლამების 

კონტექსტუალიზაციისა და პერსონიფიკაციისთვის.   

mailto:support@biletebi.ge


დამატებითი ინფორმაციისთვის გუგლის მხრიდან პირადი ინფორმაციისადმი მიდგომის შესახებ, 

ესტუმრეთ გუგლის კონფიდენციალურობა და პირობები ვებ გვერდს:  

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

 

 

სხვა ვებ-გვერდების ბმულები  

ჩვენი მომსახურება შესაძლოა შეიცავდეს სხვა ვებ-გვერდების ბმულებს, რომელიც არ იმართება ჩვენს 

მიერ. თუ თქვენ დააჭერთ მესამე მხარის ბმულებს, თქვენ გადამისამართდებით მესამე მხარის ვებ-

გვერდზე. ჩვენ გირჩევთ გაეცნოთ თითოეული ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.  

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებ-გვერდების 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, მათ შინაარსზე და პრაქტიკაზე.   

ჩვენ შესაძლოა დროდადრო განვაახლოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენ 

შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ მისი ამ გვერდზე დაპოსტვით.   

ჩვენ გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას რათა არ 

გამოგეპაროთ ცვლილებები. ცვლილება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ძალაში შედის მისი 

ამ საიტზე გამოქვეყნების შემდეგ.   

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კითხვა კონფიდენცუალურობის პოლიტიკასთან დაგვიკავშირდით 

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით support@biletebi.ge   

 

ბილეთების შეძენის პირობები 
 

იმისათვის, რომ მოქმედი ბილეთის (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „ბილეთი“) მყიდველმა და/ან 

მფლობელმა (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „თქვენ“ ან „თქვენი“) დაშვებულ იქნეს ღონისძიებაზე 

(შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „ღონისძიება“), თქვენ უნდა ფლობდეთ მოქმედ ბილეთს, რომელიც 

ღონისძიებაზე დაშვების და მონიშნულ ადგილმდებარეობაზე შემოწმების საშუალებას იძლევა დროის 

გარკვეული პერიოდების განმავლობაში. უახლესი ვერსიის სანახავად პერიოდულად უნდა გაეცნოთ 

ბილეთების შეძენის პირობებს. „კომპანია“ (როგორც ეს ქვემოთაა განსაზღვრული) იტოვებს უფლებას 

ნებისმიერ დროს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს ბილეთების შეძენის პირობები ყოველგვარი 

წინასწარი შეტყობინების გარეშე. უახლესი ვერსია ყოველთვის გამოქვეყნდება კომპანიის ვებ-გვერდზე. 

ბილეთის შეძენით, თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. 

 

მუხლი 1: თქვენი ბილეთი 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბილეთის შესყიდვა და/ან გამოყენება და/ან ღონისძიებაზე 

შესვლა/დაშება წარმოადგენს თქვენს მიერ ამ ხელშეკრულებაში (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც ეს 

„ხელშეკრულება“) მოცემული ყველა პირობის უპირობოდ მიღებას თქვენსა და კომპანია შპს 



„ელ.ბილეთებს“ შორის (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „კომპანია“) ღონისძიებაზე ან მის გარკვეულ 

ნაწილზე დასასწრებად. 

 

უსაფრთხოების მიზნებისთვის, კომპანია იტოვებს უფლებას, თქვენთვის ყოველგვარი წინასწარი 

შეტყობინების ან კომპენსაციის გარეშე: გადადოს, გააუქმოს, შეწყვიტოს ან შეაჩეროს ღონისძიება; 

ღონისძიებაზე დამსწრე სტუმრები შეაჩეროს/შეაყოვნოს ღონისძიების ადგილას; მთლიანად ან 

ნაწილობრივ დაცალოს ღონისძიების ადგილი და უარი თქვას ღონისძიების ადგილზე დაშვებაზე, 

მიუხედავად მოქმედი ბილეთის ქონისა. 

 

ამ ხელშეკრულების შეზღუდვებიდან გამომდინარე, კომპანია არ აგებს პასუხს ღონისძიების რომელიმე 

ასპექტის ცვლილებაზე (მათ შორის და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე, ნებისმიერი შემსრულებლის 

ან არტისტის გამოსვლაზე და/ან ნებისმიერი შემსრულებლის ან არტისტის შესრულებაზე), ნებისმიერ 

დროს და ნებისმიერი მიზეზით, თქვენთვის ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების ან კომპენსაციის 

გარეშე.  

 

თქვენ აცნობიერებთ, რომ არტისტები და/ან მათი მონაცვლეობა, ღონისძიების დაწყების დრო შესაძლოა 

შეიცვალოს ნებისმიერ დროს, კომპანიის/ორგანიზატორის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებისამებრ და 

რომ ასეთი შემთხვევა, ნებისმიერ გარემოებებში არ მოგცემთ უფლებამოსილებას მოითხოვოთ თქვენი 

ბილეთის ანაზღაურება.  თქვენ აცნობნიერებთ, აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი არტისტის ან 

შემსრულებლის სახელები, რომლებიც ამ ღონისძიების საპრომოციო მასალებშია მოცემული, მხოლოდ 

საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არც ერთ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ნებისმიერი ერთი არტისტის 

ან შემსრულებლის მნიშვნელობას ან სტატუსს და შესაძლოა შეიცვალოს ყოველგვარი წინასწარი 

შეტყობინების გარეშე. 

 

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ერთმნიშვნელოვნადაა მოცემული ამ დოკუმენტში, თქვენ 

უპირობოდ ეთანხმებით, რომ ბილეთის გაყიდვა საბოლოოა და ბილეთის ანაზღაურება და/ან გაცვლა არ 

მოხდება.  

 

იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიება მთლიანად ან ნაწილობრივ გაუქმდება „ფორს-მაჟორული გარემოების“ 

გამო (როგორც ეს ქვემოთაა განსაზღვრული), თქვენ არ მიიღებთ ანაზღაურებას. მიუხედავად ზემოთ 

თქმულისა, კომპანიას შეუძლია გადაგიხადოთ, კომპანიის ერთპიროვნული და აბსოლუტური 

შეხედულებისამებრ, ნაწილობრივი ან სრული ანაზღაურება, ყველა სხვა გარემოებების 

გათვალისწინებით, გაუქმების ბუნების და მასშტაბის ჩათვლით. „ფორს-მაჟორული გარემოება“ ნიშნავს 

ბუნებრივ კატაკლიზმებს, ტერორისტულ აქტებს, წყალდიდობას, გაფიცვასა თუ სხვა სამუშაო პირობებს 

ან დავებს, ნებისმიერი სასამართლო ან ადმინისტრაციული თუ საჯარო უფლებამოსილი პირის 

მოქმედებებს, ცუდ ამინდს, რაც ღონისძიებაზე დამსწრე პირების უსაფრთხოებას ემუქრება, ან მსგავს 

გაუთვალისწინებელ შემთხვევებსა თუ მოულოდნელ გარემოებებს, ამასთან, ნებისმიერი ზემოთ 

მითითებული გარემოება კომპანიის კონტროლს არ უნდა ექვემდებარებოდეს. თქვენ ყველა შემთხვევაში 

აცნობნიერებთ, რომ ერთადერთი და ექსკლუზიური სამართლებრივი გამასწორებელი ინსტრუმენტი, 

რომელიც შესაძლოა მიიღოთ ღონისძიების ნებისმიერი სახით მთლიანად ან ნაწილობრივ გაუქმებისას, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თქვენი ბილეთის ნომინალური ღირებულებაა, ყველა გადასახადისა 

და/ან მომსახურების მოსაკრებლის გარეშე, რომელიც გადაიხადეთ თქვენი ბილეთის შეძენისას. 

 



ღონისძიებაზე შესვლით/დაშებით, თქვენ იღებთ და ეთანხმებით ყველა რისკსა და/ან საშიშროებას, 

ცნობილსა და უცნობს, პროგნოზირებადს და გაუთვალისწინებელს, რაც გამომდინარეობს ან 

დაკავშირებულია ღონისძიებასთან, რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს ღონისძიებამდე, ღონისძიების 

მსვლელობისას ან შემდგომ, მათ შორის და არა მარტო, ნებისმიერი სიკვდილიანობა, პერსონალური 

ზიანი ან ზარალი, მიყენებული დაზიანება ან დამდგარი ვალდებულება, ნებისმიერი სახის. თქვენ 

აცნობიერებთ, რომ თქვენს მიერ თქვენი ბილეთის გამოყენება შეესაბამება თქვენს მიერ რისკისა და 

საშიშროების ნებაყოფლობით აღიარებას ან ვალდებულების აღებას, რაც გამომდინარეობს ან 

დაკავშირებულია ღონისძიებაზე თქვენს დასწრებასთან, რომელმაც შესაძლოა თავი იჩინოს 

ღონისძიებამდე, ღონისძიების მსვლელობისას ან შემდგომ, მათ შორის და არა მარტო, „კომპანიის 

მხარეების“ ნებისმიერი მოქმედებები ან უმოქმედობა (როგორც ეს ქვემოთაა განსაზღვრული).  

 

თქვენ აცნობიერებთ, რომ ბილეთი შეუქცევადი/გამოუთხოვადი ლიცენზიაა ღონისძიებაზე დასასწრებად, 

რომლისთვისაც ის იქნა გაცემული, რომელიც შესაძლოა გაუქმდეს კომპენსაციის გარეშე, ნებისმიერი 

მიზეზით, მათ შორის და არა მხოლოდ, ამ ხელშეკრულებაში მოცემული წესების, პოლიტიკის თუ 

რეგულაციების დარღვევის თქვენი მცდელობის ან ფაქტობრივი დარღვევის გამო და თქვენს მიერ 

განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედებისთვის ნებისმიერი ადგილობრივი, სახელმწიფო კანონის 

დარღვევისთვის, რამაც შესაძლოა საფრთხეში ჩააგდოს სხვა ბილეთების მფლობელები. 

 

მუხლი 2: ბილეთი და ასაკის დამადასტურებელი დოკუმენტი აუცილებლად უნდა იქნეს წარმოდგენილი 

ღონისძიებაზე შესასვლელად/დასასწრებად თქვენ უნდა გქონდეთ თქვენი საკუთარი მოქმედი ბილეთი. 

ერთი ბილეთი აუცილებელია ერთი დამსწრე პირისთვის და ძალაშია მხოლოდ ღონისძიების დღეს და 

ღონისძიების ტერიტორიაზე, როგორც ეს ბილეთშია მითითებული. 

 

თქვენი ბილეთი არ ანაზღაურდება ნაღდი ფულით. დაკარგული, მოპარული, განადგურებული ან 

დაზიანებული ბილეთების შეცვლა არ მოხდება და თქვენ უპირობოდ ეთანხმებით და იღებთ თქვენი 

ბილეთის დაზიანებასთან, დაკარგვასა და/ან მოპარვასთან დაკავშირებულ რისკს. 

თქვენი ბილეთის ნამდვილობის უზრუნველყოფისთვის, შეიძინეთ ბილეთები კომპანია შპს 

„ელ.ბილეთები“-სგან (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც “Biletebi.ge”) ან ნებისმიერი სხვა 

კომპანიისგან, რომელიც გაყიდვის უფლებამოსილი არხია და რომელიც კომპანიის ოფიციალურ 

ვებგვერდზეა მითითებული: http://biletebi.ge/. არაავტორიზებული გაყიდვების არხებიდან (მაგ., 

სპეკულიანტებისგან) შეძენილი ბილეთები შესაძლოა გაყალბებული იყოს. არც ერთ შემთხვევაში 

გაყალბებული ბილეთები არ გამოიყენება და არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას. 

 

დამატებითი შეკითხვებით ღონისძიებისთვის ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით, მათ შორის და 

არა მხოლოდ, საგადახდო გეგმებთან მიმართებაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ Biletebi.ge-ის კლიენტთა 

მხარდაჭერის სამსახურს ელექტრონულ ფოსტაზე: support@biletebi.ge. 

 

ღონისძიების მსვლელობისას უნდა შეგეძლოთ წარმოადგინოთ მოქმედი პირადობის მოწმობა, 

უსაფრთხოების სამსახურის ან ჩვენი მომსახურე პერსონალის მოთხოვნისთანავე. თუ ვერ წარმოადგენთ 

მოქმედ პირადობის მოწმობას, თქვენ შესაძლოა დაუყოვნებლივ გაგიყვანონ ღონისძიებიდან და თქვენი 

ბილეთისთვის ანაზღაურებას არ მიიღებთ. 

 

მუხლი 3: ქცევის წესები ღონისძიებაზე 

ღონისძიებაზე აკრძალულია შემდეგი: 

mailto:support@biletebi.ge


• აკრძალულ სექციებში შესვლა გარკვეული ბილეთების მფლობელებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც თქვენი ბილეთის ან შეძენის პირობების შესაბამისად, როგორიცაა საპროდიუსერო ოთახები, 

არტისტების ლოგოები, VIP ზონები, პრესის ოთახები, კაბინეტები, კულისები და სამუშაო სივრცეები. 

• შესასვლელების, გამოსასვლელებისა და საევაკუაციო მარშრუტების შეზღუდვა/დაბლოკვა და/ან  ამ 

ადგილებზე შეყოვნება/შეკავება აუცილებელზე მეტ ხანს ღონისძიების ადგილზე შესასვლელად.  

 

მუხლი 4: ხელახალი შესვლა   

ბილეთების მფლობელებს, რომლებიც გადიან ღონისძიებიდან, მოუწევთ გასვლისას ბილეთების 

დასკანირება და დარეგისტრირება ხელახლა შესასვლელად. გარკვეულ შემთხვევებში, არ იქნება 

დაშვებული ხელახლა შესვლა  და მოგიწევთ შეიძინოთ ახალი ბილეთი ღონისძიებაზე დასაშვებად. 

თუ მოგხსნიან ღონისძიებიდან, თქვენი ბილეთი ანაზღაურდება და ხელახლა შესვლა არ გექნებათ 

დაშვებული, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ახალი ბილეთი გექნებათ. ახალი ბილეთის წარმოდგენის 

შემთხვევაში, ღონისძიების პერსონალი ჩამოგართმევთ ბილეთს და თქვენ არ მიიღებთ ანაზღაურებას. 

 

მუხლი 5: ბილეთის არაავტორიზებული გაყიდვა ან გამოყენება  

ნებისმიერი პირი, რომელსაც აღმოაჩნდება ყალბი შესასვლელი ბილეთი ან ნებისმიერი სხვა სახის 

სპეციალური დაშვების ბილეთი, ასეთი ბილეთებით ღონისძიებაზე დასაშვებად ან მათი გაყიდვის 

მიზნით, მიეცემა სამართლებრივ პასუხისმგებაში ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე. ყალბი ბილეთები 

არ დაიშვება და არ ანაზღაურდება   კომპანიის მიერ და თქვენს მიერ ასეთი ბილეთების შეძენა არ 

დააკისრებს არავითარ ვალდებულებებს კომპანიას. 

 

ნებისმიერი პირი, რომელიც საკუთარ ბილეთს გააყალბებს ან გადასცემს სხვას, დაუყოვნებლივ დატოვებს 

ღონისძიებას და აეკრძალება მასზე დასწრება. 

ბილეთების ხელახალი გაყიდვა დაუშვებელია კომპანიის წინასწარი ნებართვის გარეშე. ბილეთები, 

რომლებიც ხელახლა გაიყიდება კომპანიის ნებართვის გარეშე, არ იქნება გამოყენებული ან 

ანაზღაურებული. 

 

თქვენი ბილეთის ხელახალი გაყიდვა, ასეთი გაყიდვის მცდელობა ან შეძენა ოფიციალურ გასაყიდ ფასზე 

უფრო ძვირად, უფლებამოსილი ბილეთების გამყიდველი სააგენტოს - Biletebi.ge-ის ფასებთან ან სხვა 

კომპანიების - უფლებამოსილი გაყიდვების არხების მიერ დადგენილ ფასებთან შედარებით, წარმოადგენს 

საფუძველს თქვენი ბილეთის ჩამორთმევისა და გაუქმებისთვის.  

 

ერთადერთი მოქმედი ბილეთები არის Biletebi.ge-ის ან კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

მითითებული სხვა კომპანიების - უფლებამოსილი გაყიდვების არხების მეშვეობით შეძენილი ბილეთები. 

 

დაუშვებელია ბილეთების გამოყენება რაიმე სახის საქვემლოქმედო აქციასთან, გათამაშებასთან, 

შეჯიბრთან/კონკურსთან ან სხვა მსგავს საქმიანობასთან დაკავშირებით, მათ შორის და არა მხოლოდ, 

პრიზის ან წახალისების სახით, კომპანიის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. ნებისმიერი 

ამგვარად გამოყენებული ბილეთი ავტომატურად გაუქმდება კომპანიის ერთპიროვნული 

შეხედულებისამებრ, თქვენთვის და/ან ბილეთის მფლობელისთვის ყოველგვარიო ანაზღაურების გარეშე. 

 

მუხლი 6: გაფრთხილება ხმამაღალი მუსიკისა და სპეცეფექტების შესახებ   

ღონისძიებაზე დამსწრე პირები შესაძლოა განიცდიდნენ განსაკუთრებით ხმამაღალი მუსიკისა და ხმების 

გავლენას, ასევე სტობოსკოპიული, ჰიდრო, პიროტექნიკური, ანიმატრონული განათების ან სხვა 



სპეცეფექტების ზემოქმედებას, მათ შორის და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე, მოელვარე ნათება, 

სწრაფად ცვლადი ან ურთიერთმონაცლე გამოსახულებები, ნისლის, ბურუსის ან კვამლის გამოყენება 

თეატრალური სასცენო განათებით, ლაზერული პროექციები და ფეიერვერკები. ორსული ქალები და/ან 

ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემის, მათ შორის კრუნჩხვების, სინათლისადმი სენსიტიურობის და 

ა.შ. მქონე ინდივიდების ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაძლოა გაუარესდეს ამ სპეცეფექტებით და ეს 

გაფრთხილება განსაკუთრებით უნდა იქნეს გათვალისწინებული მათ მიერ ღონისძიების ტერიტორიაზე 

შესვლამდე ან ღონისძიებაზე დასწრებისას, რამდენადაც ასეთი სპეცეფექტები შესაძლოა იწვევდნენ ან 

ამცირებდნენ კრუნჩხვებს, იწვევდნენ სმენის დაქვეითებას და ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებს. 

 

მუხლი 7: ღონისძიების ინტელექტუალური საკუთრება/ჩანაწერები 

ღონისძიებაზე დასწრებით, თქვენ აცნობიერებთ  და თანხმდებით, რომ (i) შესაძლოა ფოტო ან ვიდეო 

გადაგიღოთ, და (ii) კომპანიას აძლევთ თქვენს აბსოლუტურ, გამოხატულ თანხმობას ასეთი ფოტოს და 

ვიდეოს გადაღებაზე. თქვენ დამატებით აცნობიერებთ  და თანხმდებით, რომ ეს გამოსახულებები და/ან 

ჩანაწერები შესაძლოა დარეგისტრირდეს, შენახულ იქნეს, გადაეცეს, მოხედს მათი ტრანსლაცია, 

ხელახალი გამოქვეყნება, გაყიდვა დაარქივების, საპრომოციო და.ან კომერციულიო მიზნებისთვის 

ნებისმიერი სახით, მთელს მსოფლიოში და ნებისმიერი მედია-საშუალებით, რომელიც ამჟამადაა 

ცნობილი ან შემდგომ შეიცვალოს, თქვენთვის რაიმე სახის კომპენსაციის გადახდის გარეშე. თქვენი 

სახელი, გამოსახულება და/ან თქვენი მსგავზება შესაძლოა დაფიქსირდეს ნებისმიერ მაუწყებლობასთან 

კავშირში ან მისი ნაწილის სახით, აუდიო, ვიზუალური ან აუდიო-ვიზუალური ჩანაწერის, ფოტოს ან სხვა 

რეპროდუქციისა თუ პუბლიკაციის სახით ღონისძიებასთან მიმართებაში  (შემდგომში მოხსენიებული, 

როგორც „ღონისძიების მასალა”) და ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს კომპანიის მიერ ან მისი სახელით 

ან კომპანიის ნებისმიერი მშობელი კომპანიის, სუბსიდიარის/დაკავშირებული პირის, აფილირებული 

პირის/შვილობილი კომპანიის, პარტნიორების, სპონსორების, უფლებამოსილი პირების, აქციონერების, 

კანონმემკვიდრეების ან უფლებამონაცვლეების მიერ ნებისმიერი მიზნით, მათ შორის და არა მარტო, 

დაარქივების, საპრომოციო და კომერციული მიზნებისთვის, თქვენთვის ყოველგვარი კომპენსაციის 

გადახდის გარეშე. თქვენ უარს ამბობთ ყველა თქვენს უფლებაზე ღონისძიების მასალასთან მიმართებაში, 

მათ შორის და არა მარტო, ე.წ. მორალური უფლებების ყველა მოთხოვნასთან დაკავშირებით. 

ღონისძიების ეს მასალა  შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს უკანონო და დაუშვებელი მოქმედების 

იდენტიფიცირებისა და სამართლებრივი დევნისთვის ხელშეწყობის მიზნით. 

 

ღონისძიებაზე შეიძლება იქნეს წარმოდგენილი სათვალთვალო კამერა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიზნით და ღონისძიების სათანადოდ ოპერირებისთვის. ღონისძიების მასალა შესაძლოა 

დარეგისტრირდეს ან შენახულ იქნეს კომპანიის ან სახელისუფლებო უფლებამოსილი 

ორგანოებიოს/პირების მიერ ღონისძიებაზე დამსწრე პირთა უსაფრთხოებისა და დაცულობის 

უზრუნველყოფისთვის და ღონისძიების ადგილზე უსაფრთხოების რეგულაციების აღსასრულებლად და 

მათ შესაბამისად. 

 

 

 



Privacy Policy 

El. Biletebi LLC ("us", "we", or "our") operates the http://www.biletebi.ge website and the Biletebi.Ge 
mobile application (the "Service"). 

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data 
when you use our Service and the choices you have associated with that data. 

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection 
and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, 
terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions. 

Information Collection And Use 

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our 
Service to you. 

Types of Data Collected 

Personal Data 

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information 
that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may 
include, but is not limited to: 

• Email address 
• First name and last name 
• Phone number 
• Personal ID Number 
• Cookies and Usage Data 

Usage Data 

We may also collect information that your browser sends whenever you visit our Service or when you 
access the Service by or through a mobile device ("Usage Data"). 

This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP 
address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of 
your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data. 

When you access the Service by or through a mobile device, this Usage Data may include information 
such as the type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile 
device, your mobile operating system, the type of mobile Internet browser you use, unique device 
identifiers and other diagnostic data. 

Tracking & Cookies Data 

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain 
information. 



Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies 
are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used 
are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service. 

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, 
if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service. 

Examples of Cookies we use: 

• Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service. 
• Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various 

settings. 
• Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes. 

Use of Data 

El. Biletebi LLC uses the collected data for various purposes: 

• To provide and maintain the Service 
• To notify you about changes to our Service 
• To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so 
• To provide customer care and support 
• To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service 
• To monitor the usage of the Service 
• To detect, prevent and address technical issues 

Transfer Of Data 

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers 
located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data 
protection laws may differ than those from your jurisdiction. 

If you are located outside Georgia and choose to provide information to us, please note that we transfer 
the data, including Personal Data, to Georgia and process it there. 

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your 
agreement to that transfer. 

El. Biletebi LLC will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and 
in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an 
organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data 
and other personal information. 

Disclosure Of Data 

Legal Requirements 

El. Biletebi LLC may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary 
to: 

• To comply with a legal obligation 
• To protect and defend the rights or property of El. Biletebi LLC 



• To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service 
• To protect the personal safety of users of the Service or the public 
• To protect against legal liability 

Security Of Data 

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the 
Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially 
acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security. 

Service Providers 

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to 
provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how 
our Service is used. 

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and 
are obligated not to disclose or use it for any other purpose. 

 

Delete Of Data 

Information associated with your account will be kept until your account is deleted, unless we no longer 
need the data to provide products and services. You can delete your account and personal data any 
time by sending e-mail to support@biletebi.ge indicating your registration details. Upon request of 
deletion your account your personal data will be fully deleted after 6 months of period from the last 
ticket purchase. 

 

Analytics 

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service. 

• Google Analytics 

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website 
traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is 
shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and 
personalize the ads of its own advertising network. 

For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & 
Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Links To Other Sites 

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, 
you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of 
every site you visit. 

mailto:support@biletebi.ge
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We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of 
any third party sites or services. 

Children's Privacy 

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children"). 

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you 
are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, 
please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without 
verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers. 

Changes To This Privacy Policy 

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the 
new Privacy Policy on this page. 

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming 
effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy. 

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy 
Policy are effective when they are posted on this page. 

Contact Us 

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us: 

• By email: support@biletebi.ge 

 

Ticketing Terms & Conditions 

In order for the purchaser and/or holder (hereinafter referred to as you “You” or “Your”) of a valid ticket 

(“Ticket”) to enter to event (the “Event”), You must possess a valid Ticket that permits access to the Event and 

check in at marked locations during specified time periods.  Be sure to return to these Ticketing Terms and 

Conditions periodically to review the most current version.  “Company” (as defined below) reserves the right 

at any time, in its sole discretion, to change or otherwise modify these Ticketing Terms and Conditions without 

prior notice.  The most current version will always be posted on the Company website.  BY PURCHASING A 

TICKET, YOU AGREE TO THESE TERMS & CONDITIONS. 

ARTICLE 1: YOUR TICKET 

Please be advised, the purchase and/or use of a Ticket to, and/or entry into, the Event shall constitute Your 

unconditional acceptance to be bound by any and all of the terms and conditions contained within this 

agreement (this “Agreement”) between You and EL. BILETEBI LLC Presents (the “Company”) to attend all or 

part of the Event. 



For safety reasons, Company reserves the right to, without any prior notice or compensation to You: postpone, 

cancel, interrupt or stop the Event; provisionally keep visitors on the Event site at the end of the Event; totally 

or partially vacate the Event site; and deny access to the Event site regardless of the possession of a valid 

Ticket. 

Subject to the limitations of this Agreement, the Company is not responsible of change, modify, or alter any 

aspect of the Event (including, without limitation, the appearance of any performer or artist, and/or the order 

of performance of any performer or artist), at any time, for any reason whatsoever, without any prior notice or 

compensation to You.  

You understand that the artists and/or lineup and/or start time for the Event may be changed at any time in 

Company’s sole discretion and that such occurrence shall not, under any circumstances, entitle You to any 

claim whatsoever, including, but not limited to, a refund for Your Ticket.  You understand, acknowledge, and 

agree that the names of any artist, act or performer contained in any Event promotional material is intended 

for informational purposes only, and does not, in any way, represent the importance or headline status of any 

single artist, act or performer, and is subject to change without prior notice. 

 

EXCEPT AS EXPLICITLY OTHERWISE PROVIDED HEREIN, YOU UNCONDITIONALLY UNDERSTAND 

AND AGREE THAT ALL TICKET SALES ARE FINAL. THERE WILL BE NO TICKET REFUNDS AND/OR 

TICKET EXCHANGES.  THE EVENT IS A RAIN OR SHINE EVENT. 

 

If the Event is cancelled in whole, or in part, due to a “Force Majeure Event” (as defined below), You will not 

be entitled to a refund.  Notwithstanding the foregoing, the Company may issue, at the Company’s sole and 

absolute discretion, a partial or full refund of Your Ticket, by accounting for, among other considerations, the 

extent and nature of the cancellation.    A “Force Majeure Event” shall mean an act of God, act of terrorism, 

flood, strike or other labor condition or dispute, an order or injunction of any court or administrative body or 

any other act of public authority, severe weather threatening the safety of Event attendees or similar 

contingency or unexpected event, and any such occurrence beyond the reasonable control of Company.  You 

understand that in all instances, the sole and exclusive remedy You may receive for any cancellation of any 

part of the Event, if any, will be the face value of Your Ticket, excluding all fees and/or service charges paid 

by You in connection with the purchase of Your Ticket. 

By entering the Event, You assume any and all risk and/or danger, known and unknown, foreseeable and 

unforeseeable, resulting from, or incidental to, the Event, whether occurring prior to, during, or subsequent to, 

the Event, including, but not limited to, any death, personal injury or loss, damage or liability whatsoever.  You 

understand that Your use of Your Ticket is contingent upon Your voluntary assumption of the risk and danger 

that may result from, or be incidental to, Your presence at the Event, whether occurring prior to, during or after 

the Event, including, but not limited to, any actions or omissions of the “Company Parties” (as defined herein). 



You acknowledge and understand that the Ticket is a revocable license to attend the Event for which it was 

issued, which is subject to revocation and denial of admission without compensation for any reason, including, 

but not limited to, Your attempted or actual violation of any of the rules set forth herein, policy or regulations 

and for any other action taken by You in violation of any local, state or federal law, or that may endanger other 

ticketholders. 

 

ARTICLE 2: TICKET AND PROOF OF AGE REQUIRED 

In order to enter into the Event, You must have Your own valid Ticket.  One Ticket is required per attendee 

and will only be valid on the day(s) of the Event and area(s) of the Event as indicated on the Ticket. 

 

Your Ticket is not redeemable for cash.  There will be no replacements for Tickets that are lost, stolen, 

destroyed or damaged and You unconditionally accept the risk of damage to, loss of and/or theft of Your 

Ticket. 

To ensure that Your Ticket is valid, purchase Your Tickets from El. Biletebi LLC (“Biletebi.ge”) or any other 

Company-authorized sale channels listed on the official Company website http://biletebi.ge/. Tickets from 

unauthorized sales channels (e.g., scalpers) may be forged.  In no event will forged tickets be honored or 

eligible for a refund. 

If You have any questions or concerns regarding ticketing for the Event, including but not limited to, payment 

plans, please contact Biletebi.ge customer support at support@biletebi.ge. 

During the Event, You must be able to provide valid identification if requested by a member of security or crew. 

If You are not able to show a valid identification, You may be promptly ejected from the Event, and You shall 

not receive a refund of Your Ticket. 

ARTICLE 3: CONDUCT AT THE EVENT 

At the Event, it is forbidden to: 

• Try to access or be in sections restricted to certain ticketholders unless in accordance with Your Ticket or 

credentials, such as production rooms, artists’ lodges, VIP zones, press rooms, offices, backstage and working 

areas. 

• Climb tents, constructions, fences, closures, lighting columns, tables, benches or any other infrastructure of 

the Event site. 

• Obstruct entrances, exits and evacuation routes and/or to linger at these locations any longer than str ictly 

necessary for entering or exiting the Event site.  

ARTICLE 4: RE-ENTRY   
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Ticketholders that exit the Event will have to scan and register Exit to Re-enter again. In some cases there 

will be no Re-Entry permitted and you have to purchase a new ticket to access the event. 

If You are removed from the Event, Your ticket shall not be refunded and You will be denied re-entry, even if 

You are in possession of a new Ticket. If You have a new Ticket, Event staff may seize that Ticket and You 

shall not receive a refund. 

 

 

ARTICLE 5: UNAUTHORIZED SALE OR USE OF TICKET 

Anyone caught forging entry tickets or any other special admission tickets in order to access or sell such 

tickets to the Event will be prosecuted without exception.  Counterfeit tickets will not be honored or refunded 

by the Company and Your purchase of such ticket(s) is not binding on the Company whatsoever. 

Anyone caught tampering with or sharing their Ticket will be immediately ejected and banned from the Event. 

Tickets may not be resold without prior explicit permission from the Company. Tickets which appear to have 

been resold without permission from the Company will not be honored or subject to a refund. 

The resale, attempted resale, or purchase of Your Ticket at a price higher than the official purchase price from 

the authorized ticket agent Biletebi.ge, or other Company-authorized sale channels, is grounds for seizure 

and cancellation of Your Ticket without compensation.  The only valid tickets are those purchased and/or 

redeemed through Biletebi.ge or other Company-authorized sale channels listed on the official Company 

website. 

Tickets may not be used in association with any giveaway, sweepstakes, contest or similar activities, including, 

but not limited to, as a prize or incentive, without the Company’s prior written consent.  Any Ticket so used will 

automatically become void at the Company’s sole discretion with no refund to You and/or the ticketholder. 

ARTICLE 6: LOUD MUSIC AND SPECIAL EFFECTS WARNING 

Attendees of the Event may be subject to extremely loud music and sounds, as well as strobe, hydro, 

pyrotechnic, animatronic, lighting and other special effects, including without limitation, flashing lights, rapidly 

changing or alternating images, the use of fog, haze or smoke with theatrical stage lighting, laser projections 

and fireworks.  Women who are pregnant and/or individuals who suffer from certain health conditions, 

including seizures, light sensitivity to any other health condition that could be aggravated by these special 

effects should consider this warning before entering or remaining on the Event premises, as such special 

effects may cause or induce seizures, diminished hearing loss and other health conditions. 

ARTICLE 7 EVENT INTELLECTUAL PROPERTY/RECORDINGS 

By attending the Event, You understand, agree and acknowledge that (i) You may be photographed and 

filmed, and (ii) You hereby provide the Company with Your absolute, express consent to be photographed 



and filmed.  You further understand and agree that these images and/or recordings can be registered, stored, 

transmitted, broadcast/streamed, rebroadcast, and sold for archival, promotional, and/or commercial 

purposes, in any manner, throughout the universe, and in any media, now known or hereafter devised, without 

any compensation to You.  Your name, image and/or Your likeness may be captured as part of and/or used 

in connection with any broadcast/stream, audio, visual, or audio-visual recording, photograph, or other 

reproduction or other publication of the Event (the “Footage”) and may also be used by or on behalf of the 

Company or any of the Company’s parent entities, subsidiaries, affiliates, partners, sponsors, officers, 

shareholders, successors or assigns for any purpose, including, but not limited to, archival, promotional, and 

commercial purposes, without any compensation to You.  You waive all other rights in and to the Footage, 

including, but not limited to, all claims of so-called moral rights.  This Footage may be used as a means to 

identify and facilitate the prosecution of illegal or impermissible conduct. 

At the Event, there will be camera surveillance for the purpose of ensuring the safety and proper operation of 

the Event.  The Footage may be registered or stored by the Company or governmental authorities for the 

purpose of ensuring the security and safety of Event attendees and the enforcement of and compliance with 

the safety regulations on the Event site. 

 


