
 
 البنود والشروط واألحكام 

م( إلى للتذكرة QRكود يجب تقديم التذكرة ) (1  عند الدخول )نسخة مادية أو رقمية(.  الُمنظ ِّ

  في التاريخ / التواريخ المختارة المطبوعة والمذكورة على التذكرة )أدخل واحدإال التذكرة  ال ُتستخدم هذه (2

 (.فقط

 . المتعلقة بالحدث من التاريخ والوقت والموقع والقيود العمرية    قالتحق    وحده مسؤوليةحامل التذكرة  يتحمل   (3

وإلغاء الفعالية و/أو تغيير الموقع والمكان والتواريخ وساعات العمل للحدث و/أو   تأجيلم  نظ ِّ يحق للمُ  (4

 وإلغاء أنشطة الفعالية و/أو المدعوين.  تغيير

. يجوز لحامل التذكرة طلب استرداد األموال فقط  هاوال ُيمكن استبدالهذه التذكرة غير قابلة لالسترداد   (5

 في حالة اإللغاء الكامل للحدث.

بل أي شخص آخر غير  ال يجوز بيع هذه التذكرة و/أو إعادة بيعها و/أو تحويلها من أجل الربح، من قِّ  (6

إعادة بيع أو نقل غير مصرح    في حالة أي عمليةالمنظم و/أو موزعي التذاكر الرسميين المصرح لهم.  

من المكان. يحتفظ    سيتعرض للطرد التذكرة الغية وباطلة وسيتم رفض دخول حامل التذكرة أو    ُتعتبربه  

م  ربح أو مكاسب تجارية. الإعادة بيعها لتحقيق  بالحق في إلغاء أي تذكرة يتم اإلعالن عنها بقصد    الُمنظ ِّ



قد يخضع جميع حاملي التذاكر وممتلكاتهم للتفتيش عند دخولهم المكان. سيتم مصادرة المواد الممنوعة   (7

م  ايعتبره  أغراض والخطيرة. ستتم مصادرة أي   خطًرا أو تهديًدا أمنًيا، ُتشكل  و/أو أفراد أمن المكان    الُمنظ ِّ

 لحاق الضرر بالمكان أو التدخل في الحدث. إل اأو يمكن استخدامه

ميحتفظ   (8 القانونية التي    الُمنظ ِّ بإثبات الهوية الشخصية و/أو الوثائق  بالحق في مطالبة حامل التذكرة 

 تحدد هوية حامل التذكرة و/أو عمره. 

م ا، ويحتفظ  ا باتً ري أو غير مناسبة ممنوعة منعً المالبس التي تحتوي على أي نوع من العُ  (9 بالحق،    الُمنظ ِّ

 . مالئمةعتبر مالبسه غير مناسبة وغير أو طرد أي شخص تُ  دخولحسب تقديره المطلق، في رفض 

ميحتفظ   (10 أو طرد أي شخص يعتبر سلوكه غير    دخولبالحق، وفًقا لتقديره الخاص، في رفض    الُمنظ ِّ

 مناسب.

حامل التذكرة    فيديو أو تسجيل صوتي يظهر بهأن أي صور فوتوغرافية أو  يوافق حامل التذكرة على   (11

التقاطه واستخدامها في الوسائط المطبوعة و/أو اإللكترونية، بما في ذلك صفحات الوسائط    مما سيتم

 االجتماعية و/أو اإلنترنت كحضور في المكان والحدث. 

مال يتحمل   (12 بما في ذلك حامل  أي مسؤولية عن اإلصابة الجسدية أو المرض أو وفاة أي زائر )   الُمنظ ِّ

 التذكرة( و/أو فقدان أو تلف األمتعة الشخصية الناشئة عن أو فيما يتعلق بالحدث. 

م وفًقا لتقدير    ُيرفض دخوله مرًة أخرى حامل التذكرة المغادرة، قد    إذا قرربمجرد دخول المكان   (13   الُمنظ ِّ

 وحده.



لنوع التذكرة و/أو لون  وفًقا  مكن لحامل التذكرة دخول األقسام / األماكن / القاعات المسموح بها فقط  يُ  (14

 سوار الدخول. 

تتم عن طريق  )رسوم الخدمة عبر اإلنترنت( على كل معاملة    فلًسا   0.250وقدرها  سيتم تطبيق رسوم   (15

 .نت - كي

 . ماستر-فيزا تتم عن طريقرسوم )رسوم الخدمة عبر اإلنترنت( على كل معاملة  %4سيتم تطبيق   (16

(، يجب نت / فيزا / ماستر كارد -كيبعد إكمال نموذج شراء التذكرة والمتابعة إلى صفحة الدفع ) (19

على المشتري االنتظار حتى تكتمل المعاملة بالكامل وتعود الصفحة إلى نموذج شراء التذكرة تلقائًيا  

الشراء، وإال سيتم إلغاء التذكرة حتى إذا تم السداد. الحظ أن عملية شراء التذكرة يجب أال عملية  ء  إلنها

م انسحاب دقائق، وإال سيتم إلغاء العملية وفي حالة  10تتجاوز   ، سيتم رد األموال إلى المشتري.الُمنظ ِّ

مالمُ يجب على مشتري التذاكر تقديم معلومات دقيقة وكاملة، وإال يحتفظ   (20 بالحق في إلغاء التذكرة  نظ ِّ

 بالكامل. 

 االلتزام بهذه حامل التذكرة  يفرض على  إصدار هذه التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها    إن (21

الشروط  بجميع  االلتزام  على  توافق  فإنك  التذكرة،  هذه  على  شراء/الحصول  عند  واألحكام.  الشروط 

م ُيقدمهاواألحكام وااللتزام بأي شروط وأحكام أو قيود أخرى معقولة   قبل أو أثناء الحدث.  الُمنظ ِّ

 

 



 

Terms & Conditions 

1) Ticket (Ticket QR) must be represented to organizer at entry (Physical or 
Digital Copy). 
2) This ticket is to be used only on the chosen date/dates printed and mentioned 
on the ticket (Admit 
one). 
3) The ticket holder is solely responsible for checking the date, time, location and 
the age restriction of the 
event. 
4)Organizer shall have the right to delay, cancel the event, and/or change 
location, venue, dates, working 
hours of the event, and/or change, cancel event activities and/or invited guests. 
5) This ticket is non-refundable and non-exchangeable. Ticket holder may ask for 
a refund only in the 
case of total cancelation of the event. 
6) This ticket may not be sold and/or re-sold and/or transferred for profit, by 
anyone other than the 
organizer and/or the declared official tickets distributors. Any unauthorized re-sale 
or transfer will deem 
the ticket as null and void and the ticket holder will be refused entry or ejected 
from the venue. The 



organizer reserves the right to cancel any ticket advertised with the intent of 
reselling for profit or 
commercial gain. 
7) All ticket holders and their belongings may be subjected to search when 
entering the venue. Prohibited 
and dangerous items will be confiscated. Any item which the organizer and/or 
venue security personnel 
considers as security risk or threat, or that may be used to damage the venue or 
interfere with the event 
will be confiscated. 
8) The organizer reserve the right to ask ticket holder for personal ID and/or legal 
documentation that 
specifies ticket holder identity and/or age. 
9)Cloths that include any type of nudity or are inappropriate are strictly prohibited, 
the organizer reserve 
the right, at its sole discretion to refuse entry to, or expel any person whose 
clothing are deemed to be 
unsuitable and inappropriate. 
10) The organizer reserve the right, at its sole discretion to refuse entry to, or 
expel any person whose 
behavior is deemed to be unsuitable. 
11) The ticket holder consents to photography, video, sound recording of ticket 
holder to be captured and 



used in printed and/or electronic media, including social media pages and/or the 
internet as an attendee 
at the venue and event. 
12) The organizer accept no liability for bodily injury, illness or death of any visitor 
(including ticket holder) 
and/or loss of or damage to personal effects arising out of or in connection with 
the event. 
13) Once inside the venue should the ticket holder choose to leave, re-entry may 
be refused at 
organizer's sole discretion. 
14) Ticket holder can only enter sections/venues/halls permitted for his/her ticket 
type and/or entry 
bracelet color. 
15) 0.250 Files fee (Online Service fee) will apply to every K-net transaction. 
16) 4% fee (Online Service Fee) will apply to every visa-master transaction. 
19) After completing the ticket purchase form and proceeding to the payment 
page (K-net / Visa / Master 
Card), purchaser must wait until the transaction is fully completed and the page 
goes back to the ticket 
purchase form automatically to finalize the purchase, otherwise the ticket will be 
canceled even if 
payment has been made. Note that the ticket purchase process must not exceed 
10 minutes, otherwise 



the process will be canceled and incase of withdrawal by organizer, the money 
will be refunded to the 
purchaser. 
20) Ticket Purchaser must provide accurate and complete information, otherwise 
the organizer reserve 
the right to fully cancel the ticket. 
21) The issuance, use or attempted use of this ticket binds the ticket holder to 
these terms and 
conditions. In purchasing/obtaining this ticket you agree to abide by all the terms 
and conditions and to 
adhere to any other reasonable terms and conditions or restrictions provided by 
the organizer before or 

during the event. 


