Eesti koondise välismängudele piletite müümise tingimused.
Üldtingimused.
1. EJL lähtub piletite müügil Eesti koondise välismängudele FIFA, UEFA ja mängu korraldava
organisatsiooni piletimüügi ja turvalisuse reeglitest.
2. Pileti hinna, müüdava koguse ja kohad staadionil määrab mängu korraldav organisatsioon.
3. Üldjuhul EJL välismängude toimumise kohas piletite müüki ei korralda.
Broneerimine.
4. Pileteid saavad broneerida vähemalt 18 aastased füüsilised isikud.
5. EJL korraldab piletite broneerimise interneti teel EJL kodulehel ( www.jalgpall.ee).
6. Pileti broneerimiseks kogutakse jalgpallimängude ohutu ja turvalise korraldamise ja
läbiviimise eesmärgil p.7 loetletud isikuandmeid.
7. Pileti broneerimisel esitab taotleja alljärgnevad andmed:
• Eesnimi, nimi;
• Sünniaeg;
• Passi või id kaardi number;
• Telefoni nr
• E-maili aadress;
• Transpordi liigi mängu toimumise asukohta ( buss, auto, lennuk v.m.s.);
• Majutus mängu toimumise asukohas ( nimetus ja aadress);
• Saabumise aeg mängu toimumise asukohta;
• Lahkumise aeg mängu toimumise asukohast;
• Broneeritav piletite arv;
• Broneerijaga koos mängu külastavate isikute andmed ( nimi, sünniaeg, passi või idkaardi nr).
8. EJL töötleb kogutud isikuandmeid üksnes p.6 nimetatud eesmärgil.
9. Üks broneerija saab broneerida kuni 4 piletit.
10. Piletite broneerimine lõpetatakse 30 päeva enne mängu.
11. EJL-l on õigus broneeringut mitte rahuldada, kui:
• mängu korraldaja poolt eraldatud piletite arv on ammendunud;
•
pileti broneerija või isik, kellele pilet broneeritakse, on rikkunud koondise kodu- või
välismängul staadioni sisekorra eeskirju, avalikku korda või käesolevat piletimüügi
korda.
Pileti väljaostmine.
12. EJL kinnitab broneeringu e-maili teel hiljemalt 20 päeva enne mängu.
13. Broneeringu kinnitusel on järgmised andmed:
• Mängu nimetus;
• Mängu kuupäev ja alguse aeg;
• Mängu staadion ja selle aadress;
• Pileti hind;
• Broneerija nimi;
• Broneeritud piletite arv;
• Piletite eest tasumisele kuuluv summa ja EJL pangakonto nr. piletite eest tasumiseks
ning maksetähtaeg. ( maksetähtaja ületanud makse korral ei garanteeri EJL pileti
saamist ning sellisel juhul raha tagastatakse).
14. Broneeringul märgitud isikute nimesid ja andmeid on võimalik muuta broneerija avalduse
alusel mitte hiljem kui 10 päeva enne mängu algust.
Pileti väljastamine.
15. Peale piletite eest raha laekumist EJL pangakontole kinnitatakse broneerijale e-maili teel pileti
ost.
16. Peale pileti ostu kinnitust loetakse pilet müüduks.
17. Müüdud pileteid tagasi ei osteta.
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18. Piletid väljastatakse broneerijale isikut tõendava dokumendi alusel mängupäeval staadioni
piletikassast. Piletite väljastamine algab mitte hiljem kui 3 tundi enne mängu algust ja
lõpetatakse 1 tund enne mängu algust.
19. Juhul, kui broneerija ei võta piletit kassast välja, pilet annuleeritakse ning selle eest raha ei
tagastata.
Piletite kasutamine.
20. Mängu pilet annab õiguse siseneda mängule piletil märgitud väravast, vastavasse sektorisse ja
kohale.
21. Koos pileti lunastamisega on pileti omanik võtnud endale kohustuse täita vastava staadioni
sisekorra eeskirju ning teisi pealtvaatajate turvalisuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid.
22. Piletit on keelatud edasi anda või müüa ilma EJL nõusolekuta.
Piletite müük juriidilistele isikutele.
23. Müük juriidilistele isikutele toimub vastavate koostöölepingute alusel.
Lõppsätted.
24. EJL jätab endale õiguse muuta käesolevas korras toodud tingimusi, informeerides sellest
piletite broneerijaid mõistliku aja jooksul ette.
25. Käesolevas korras tehtavad muudatused avaldatakse viivitamatult EJL kodulehel.
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