MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
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Az MKOSZ Tagszervezetei részére
Tárgy: jegyértékesítés a Férfi Kosárlabda Európa-bajnokság (EuroBasket 2017) kolozsvári csoportmérkőzéseire
Tisztelt Sporttársak!
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2017-ben, Kolozsváron megrendezésre kerülő férfi
kosárlabda Európa-bajnokság csoportmérkőzéseire érvényes belépőjegyek magyar szurkolók részére történő értékesítéséről egyedi
megállapodást kötött a Román Kosárlabda Szövetséggel (RKSZ).
A szövetségek között létrejött megállapodás azt a célt szolgálja, hogy a FIBA által eredetileg biztosított jegykontingensnél lényegesen
több, azonos helyre szóló jegyet biztosíthassunk a magyar kosárlabda szurkolók részére.
A szervezett, és szurkolók számára kényelmes jegyvásárlás biztosítása érdekében az MKOSZ a TEX Hungary Kft-t (továbbiakban: TEX)
bízta meg a jegyekkel kapcsolatos értékesítési feladatok végrehajtásával.
Az Európa-bajnokság Kolozsváron megrendezésre kerülő csoportjának mérkőzései az alábbiak szerint kerülnek lejátszásra:
2017. szeptember 1.
HUN-CRO
ROU-CZE

ESP-MNE

2017. szeptember 2.
CRO-ROU
MNE-HUN

CZE-ESP

2017. szeptember 4.
MNE-CRO
ESP-ROU

HUN-CZE

2017. szeptember 5.
CRO-ESP
CZE-MNE

ROU-HUN

2017. szeptember 7.
CZE-CRO
HUN-ESP

MNE-ROU

A jegyek igénylése első körben kizárólag az MKOSZ tagszervezetein keresztül lehetséges, így biztosunk elővásárlási lehetőséget a
kosárlabda sportág szurkolói, sportolói és sportszakemberei részére a nyílt jegyértékesítés elindulása előtt.
Az MKOSZ a TEX segítségével a kolozsvári EB csoport valamennyi mérkőzésére értékesít jegyeket a szurkolók számára. A belépők a
csarnok meghatározott, a magyar szurkolóknak fenntartott szektoraiba érvényesek és I. (kék színnel és számmal jelölt) és II. (magenta
színnel és számmal jelölt) kategóriába szólnak az alábbiak szerint:
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a, a Románia elleni mérkőzésen:

b, a magyar válogatott egyéb mérkőzésein:
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c, minden egyéb mérkőzésen:

A román fél által meghatározott biztonsági előírások miatt, minden jegyigénylő természetes személynek (azaz ha valaki több személy
részére vásárol jegyet, nemcsak a jegyet megvásárló személynek, hanem minden, a mérkőzéseket magyar szektorokból megtekinteni
szándékozó nézőnek) a vásárlás előtt meg kell adnia a nevét, születési helyét és idejét. A jegyvásárlónak – a kapcsolattartás biztosítása
miatt – rendelkeznie kell elektronikus levelezési címmel.
Az első (kizárólag kosárlabda sportszervezeteken keresztül) és második (nyilvános) árusítási fázisban a mérkőzések belépőjegyei
csomagokban kerülnek értékesítésre. A csomagok a táblázatban – pirossal vagy sárgával jelölt – magyar vonatkozású mérkőzésekre
mérkőzésenként 1 db, és a nem magyar vonatkozású – kékkel jelölt – mérkőzések közül egy (1) kiválasztott mérkőzésre 1 db
jegyet tartalmaznak az alábbiaknak megfelelően:

Platina Csomag

CRO-ROU MNE-CRO

Ár

ROU-HUN

A

56000 Ft

1. kat.

B

49000 Ft

2. kat.

HUN-CRO

MNE-HUN

HUN-CZE

HUN-ESP

1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.

1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.

1. vagy 2. 1. vagy 2.
kat.
kat.
1. vagy 2. 1. vagy 2.
kat.
kat.

Arany csomag

Ár
A

45500 Ft

B

42000 FT

CZE-ESP

ESP-ROU

ROU-CZE

CRO-ESP

ESP-MNE

CZE-MNE MNE-ROU

CZE-CRO

össz. 6 db
jegy
össz. 6 db
jegy

1. kat.
2. kat.

CRO-ROU MNE-CRO

HUN-CRO
1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.

MNE-HUN
1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.
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CZE-ESP

ESP-ROU

ROU-CZE

CRO-ESP

HUN-CZE HUN-ESP ESP-MNE
1. vagy 2. 1. vagy 2.
kat.
kat.
1. vagy 2. 1. vagy 2.
kat.
kat.
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CZE-CRO

CZE-MNE MNE-ROU
1. kat.

5 db jegy

2. kat.

5 db jegy

Ezüst csomag 1

CRO-ROU
CZE-ESP
ROU-CZE

Ár
A

28000 Ft

B

24500 Ft

HUN-CRO
1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.

MNE-HUN
1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.

Ezüst csomag 2

ESP-MNE
1. kat.

3 jegy

2. kat.

3 jegy

MNE-CRO
ESP-ROU

Ár
A

28000 Ft

B

24500 Ft

HUN-CZE
1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.

HUN-ESP
1. vagy 2.
kat.
1. vagy 2.
kat.

CRO-ESP

CZE-CRO

CZE-MNE

MNE-ROU

1. kat.

3 jegy

2. kat.

3 jegy

Az adott mérkőzésre igényelt jegyek kategóriája a rendelkezésre álló kontingensek figyelembe vételével változhat, erről a TEX a
jegyigénylőt a vásárlás előtt tájékoztatja. Kizárólag I. kategóriás csomagok egyedi igénylésére a TEX lehetőséget biztosít, de más
egyedi igényeket a csomagok vonatkozásában nem tudnak figyelembe venni.
A TEX tájékoztatása alapján a jegyértékesítés menete a következő:
Mivel az MKOSZ az értékesítés során arra törekszik, hogy a kosárlabda sportág érintettjei (szurkolók, sportolók, sportszakemberek,
támogatók, stb…) a jegyvásárlás során elsőbbséget élvezzenek, így az első fázisban a jegyek publikus értékesítése nem kezdődik meg.
A jegyek mérkőzésenkénti, nem csomagokban történő értékesítése csak a harmadik fázisban indulhat el, terveink szerint 2017. május
1-jétől, ha ezt a megmaradt jegykontingens lehetővé teszi.
Az értékesítés első fázisában a kosárlabda sportszervezetek az általuk megvásárolni kívánt jegyek rendelkezésre állását az info@tex.hu
e-mail címen kezdeményezhetik. A megrendelés során a sportszervezeteknek meg kell adniuk a megvásárolni kívánt csomagok
darabszámát és annak a szervezetnek, vagy gazdasági egységnek az adatait, amely számára a vásárlásról a számlát ki kell állítani. Az
adatok között szerepelnie kell a sportszervezet – értékesítéssel kapcsolatban kijelölt – munkatársa vagy megbízottja nevének,
telefonszámnak és e-mail címének is.
A megrendelések leadásának határideje: 2017. február 12.
Tekintettel arra, hogy a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, az egyes megrendelések teljesítése során a beérkezés ideje
az első számú szempont, melyet a teljesítéskor a TEX figyelembe vesz. Leadott megrendelés esetében annak módosítása (csökkentése)
sportszervezetenként legfeljebb a megrendelés értékének 10%-áig lehetséges. A megrendelés beérkezésétől számított 3 napon belül a
TEX számlát állít ki a jegyek ellenértékéről, melyet 5 napos fizetési határidővel kell a sportszervezetnek kiegyenlítenie, ellenkező
esetben a megrendelés teljesítésétől az MKOSZ illetve a TEX – minden további kötelezettség nélkül – elállhat.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások miatt a rendelést leadó sportszervezeteknek a számla kiegyenlítését
követő 10 napon belül adatfeldolgozói szerződést kell kötni az MKOSZ-szel és a TEX Hungary Kft-vel. Az erre vonatkozó blanketta
szerződést 2017. február 12-ig a sportszervezetek részére eljuttatjuk. A szerződés csak a jogszabályi kötelezettségeket foglalja
magában, a Sportszervezetekre nézve egyéb terhet vagy kötelezettséget nem jelent.
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A Sportszervezet az általa megrendelt jegyek esetében összegyűjti a jegytulajdonosok jegyvásárláshoz szükséges adatait és azok
kezelésében követi az MKOSZ által meghatározott adatkezelési szabályokat. A jegytulajdonosok fentebb rögzített személyes adatait a
Sportszervezet a számla kifizetése után 10 nappal, de legkésőbb 2017. augusztus 15-ig a TEX Hungary Kft-hez eljuttatja. A személyes
adatok szabályos begyűjtéséhez szükséges adatkezelési hozzájárulást és az MKOSZ adatkezelési tájékoztatóját a kijelölt kapcsolattartó
részére legkésőbb 2017. február 15-ig eljuttatjuk.
Amennyiben a leadott adatokhoz képest valamely jegyek tulajdonosai megváltoznak, akkor a Sportszervezet a TEX-et – a
sportszervezet kapcsolattartási email címéről a TEX Hungary Kft. fenti email címére küldött levélben – legkésőbb 2017. augusztus 15ig tájékoztatja. Ezen határidő előtt a jegybirtokos adatai – ellehetetlenülés esetében – külön díj nélkül átírathatók. Ezen időpontot
követően módosítás már nem fogadható el, a jegyek visszaváltására vagy átíratására nincs lehetőség.
A kiállított jegyek más személy (nem a megjelölt tulajdonos) részére történő átadása esetében az MKOSZ-t vagy a TEX Hungary Kft-t
semmilyen anyagi vagy erkölcsi kötelezettség nem terheli sem a sportszervezettel, sem a belépésre jelentkező vagy jegyvásárló
szurkolóval szemben, amennyiben a szurkoló beléptetése megtagadásra kerül és/vagy egyéb következményekkel kell szembenéznie. Az
ilyen jegyek felhasználója vagy vásárlója kártérítésre nem tarthat igényt!
A belépőjegyek a jegytulajdonosoknak a helyszínen (Kolozsváron), később meghatározott időpontban és helyen kerülnek átadásra.
A Sportszervezetek a +36 30 505 0666-os telefonszámon vagy az info@tex.hu email címen kaphatnak tájékoztatást a
jegyértékesítéssel, adatkezeléssel vagy a jegyek átadásával kapcsolatban.
Bízom benne, az MKOSZ tagszervezeteinek segítségével végrehajtott jegyértékesítés biztosítja, hogy a helyszínen jelentős számú, a
sportágat szerető közönség előtt versenyezhet a nemzeti kosárlabda válogatott!

Budapest, 2017. január 26.

Üdvözlettel,

Bodnár Péter
főtitkár
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