2022 JÄÄKIEKON MM-KISOJEN
LIPPUEHDOT
COVID-19-VAROITUS:
Isoissa ihmisjoukoissa on suurempi riski altistua COVID-19tautiin. COVID-19 on helposti tarttuva tauti, joka voi johtaa
vakavaan sairastumiseen tai jopa kuolemaan. Ostaessasi
lipun hyväksyt riskin altistua ja sairastua COVID-19-taudille tai
muulle tartuntataudille. Ostaessasi lipun ja osallistuessasi
tapahtumaan hyväksyt vallitsevan tartuntatautiriskin ja luovut
samalla kaikista vaateista 2022 Jääkiekon MM-kisojen
järjestelyorganisaatiota, Tampereen Kansi Arenaa, Helsingin
Jäähallia ja niiden sidosyrityksiä vastaan altistuessasi
tartuntataudille tai sairastuessasi tapahtumassa.
Ostaessasi lipun ja osallistuessasi vuoden 2022 Jääkiekon MMkisoihin hyväksyt seuraavat COVID-19-säännöt ja rajoitukset,
jotka sisältävät seuraavat rajoitukset, jotka saattavat vielä
tarkentua tai muuttua:
a) Maskin käyttö tapahtumassa
b) Istuminen omalla paikalla
c) Riittävän fyysisen etäisyyden varmistaminen muihin
tapahtumakävijöihin
d) Mahdollisten muiden/tulevien COVID-19-ohjeiden ja
sääntöjen noudattaminen
Henkilö, jolle tämä pääsylippu on myönnetty, hyväksyy ja
noudattaa alla olevia käyttöehtoja:
1) Kaikkiin vuoden 2022 Jääkiekon MM-kisojen
(myöhemmin Tapahtuma) pelilippuihin (myöhemmin
Lippu) ja tapahtumaan sovelletaan seuraavia ehtoja
(myöhemmin Ehdot) ja sääntöjä (myöhemmin
Säännöt), jotka IIHF, ottelun paikallinen
järjestelyorganisaatio, lipputoimisto ja/tai areenan
omistaja (myöhemmin kaikki edellä mainitut tahot,
Tapahtumanjärjestäjä). Jokainen, joka ostaa tai
käyttää lippuja, katsotaan hyväksyneen ehdot ja
säännöt.
2) Lippu muodostuu peruutettavissa olevasta lisenssistä.
Tapahtumanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa ja/tai
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3)

4)

5)

6)

vaatia lippujen palauttamista ja/tai evätä pääsy tai
karkottaa henkilö areenalta, mikäli henkilö rikkoo tässä
mainittuja ehtoja tai sääntöjä. Mikäli lippu peruutetaan
väärinkäytösten vuoksi ei lipulla on hyvitysoikeutta.
Tapahtumaan osallistuva henkilö ei saa tallentaa,
lähettää tai millään muullakaan tavalla levittää
internetissä tai missään muussa kanavassa
kaupalliseen tarkoitukseen mitään ääntä, kuvaa tai
videota tai tapahtuman tuloksia tai avustaa muita
henkilöitä, jotka suorittavat tällaista toimintaa. On
kiellettyä viedä tapahtumapaikalle mitään laitteita,
joita voidaan käyttää mihin tahansa edellä
mainittuihin toimintoihin. Henkilökohtaisella puhelimella
saa ottaa kuvia ja videoita omaan henkilökohtaiseen
käyttöön.
Lippuja ei saa käyttää mainontaan,
myynninedistämiseen tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin
(esimerkiksi myyntitarjouksiin, palkkioina, lahjoituksina
tai palkintoina kilpailussa tai arvonnassa) ilman
kirjallista lupaa IIHF:ltä.
Turvallisuuden ja tapahtuman sujuvan kulun vuoksi
viranomaisten pyynnöstä kaikkien henkilöiden on
pyydettäessä varauduttava todistamaan
henkilöllisyytensä ja annettava suorittaa
henkilökohtaisten tavaroiden tarkastus. Lisäksi
viranomaisilla on oikeus takavarikoida kiellettyjä
esineitä ja/tai suorittaa turvatarkastukset.
On kiellettyä viedä Tapahtumaan mitään
myynninedistämis- tai kaupallisia esineitä, esimerkiksi
bannereita, kylttejä, ilmaistuotteita, lahjoituksia,
symboleja ja esitteitä. Viranomaisilla on oikeus
takavarikoida tällaiset esineet sisäänkäynnin
yhteydessä. Lisäksi on kiellettyä viedä areenalle
häiritseviä melunlähteitä esimerkiksi äänitorvia, pillejä,
vuvuzeloja, taputuslaitteita ja megafoneja.
Viranomaisilla on oikeus takavarikoida tällaiset esineet
sisäänkäynnillä. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt
eivät saa harjoittaa ambushmarkkinointia, näyttää
kaupallisia tai loukkaavia viestejä tai materiaalia,
myydä mitään tavaroita tai palveluja, käyttää tai
luovuttaa poliittista, mainonta- tai
myynninedistämismateriaalia, eivätkä osallistua
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mihinkään muuhun toimintaan, jota
Tapahtumanjärjestäjä pitävät vaarallisena tai muuten
sopimattomana Tapahtumapaikalla tai sen
välittömässä läheisyydessä.
7) Tapahtumaan osallistuva henkilö suostuu: a) että
hänen kuvansa tai äänensä voi tallentua
Tapahtumassa videolle tai kuviin b) ja kuva- tai
videomateriaalia voidaan käyttää kaupallisiin tai eikaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä suostumusta tai
kompensaatiota.
8) Tapahtumanjärjestäjä ei ole vastuussa välillisiin
menetyksiin tai vahinkoihin, nautinnon menetykseen tai
matka- tai majoituskustannuksiin. Lainsäädännön
sallimissa rajoissa Tapahtumanjärjestäjä sulkevat täten
vastuun tapahtumapaikalla tai sen ympäristössä
oleville henkilöille/omaisuudelle aiheutuvista
vahingoista tai vahingoista. Tapahtumanjärjestäjä
eivät ole vastuussa mistään keskeytetyistä ja/tai
rajoitetuista näkymistä peleihin.
9) Tapahtumanjärjestäjä ei ole vastuussa mistään suorista
tai epäsuorista kustannuksista, tapahtuman
aiheuttamasta mielipahasta, matkustuskustannuksista
tai majoituskustannuksista. Tapahtumanjärjestäjä ei ota
vastuuta tapahtumapaikalla tai sen välittömässä
läheisyydessä oleville henkilöille/omaisuudelle
aiheutuvista vahingoista. Tapahtumanjärjestäjä ei ota
vastuuta pelin seuraamisen keskeytymisestä tai
näköesteistä.
10) Jos Tapahtuma joudutaan perumaan koronaviruksen
vuoksi, lipun hinta palautetaan. Suomen
terveysviranomaisten ohjeita noudatetaan
Tapahtumassa. Jos tapahtuman aikana tarvitaan
COVID-19-passi, siitä ilmoitetaan kaikille lipunostaneille.
11) Lipun haltija hyväksyy, että lipun käyttöä tai
tapahtumaan osallistumista koskevien kiistojen
yhteydessä lipun haltija pyrkii ratkaisemaan riidan
viranomaisen kanssa ja, jos riitaa ei saada osapuolten
välillä sovittua, annetaan tapaus eteenpäin
tuomioistuimen ratkaistavaksi.
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