PRAVILA O OBNAŠANJU ZA IMETNIKE VSTOPNIC DELUXE SEDEŽA
Kot imetnika vstopnice Deluxe sedeža, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
- Sedite samo na svojem sedežu za katerega imate vstopnico in le-to pokažite, kadar se to od vas
zahteva.
- Ostanite v sedečem položaju, ko je igra v teku. Če morate zapustiti svoj sedež v času igre, vas prosimo,
da to storite med prekinitvijo oziroma med odmori.
- Pri fotografiranju ne uporabljajte bliskavice.
- Prepovedano je motiti potek igre in kakršnokoli neprimerno obnašanje.
- Prepovedano je vstopanje na igrišče in metanje predmetov kjerkoli v areni.
- Prepovedano je vnašanje velikih predmetov kot so table, kartonske plošče, zastave, "selfie- palice",
ipd. Varnostna služba in klubsko osebje si pridržujejo pravico, da odstranijo takšne predmete, za katere
ocenjujejo, da so nevarni ali moteči za igralce, trenerje, sodnike ali katerokoli drugo osebo, ter TV
prenos igre.
- Omejite vstajanje s sedežev in ne stojite v času igre.
- Kažite spoštljiv odnos do uradnih predstavnikov tekme, igralcev, trenerjev, članov osebja in kolegov
navijačev.
- Prepovedana je vsakršna interakcija z igralci, trenerji, člani osebja ali drugim uradnim osebjem na
katerikoli način, fizična ali verbalna.
- Uporaba neprimernega jezika ali gest, usmerjena igralcem, trenerjem, sodnikom, uradnemu osebju in
drugim navijačem bodo razlogi za odstranitev in / ali denarno kazen.
- Ne kažite znakov in ne nosite oblačil z neprimernimi in nespodobnimi sporočili.
- Ne kažite nespodobnih sporočil in znakov pred TV kamerami in fotografi.
- Ne motite prenosa in osebja s televizijskimi kamerami, ki so lahko okoli vas in igrišča.
- Upoštevajte navodila varnostnega in klubskega osebja.
- Klub si pridržuje pravico da navijača, ki ne sledi tem smernicam, odstrani iz Deluxe vrste ali v celoti
odstrani iz arene, mu izda globo ter prekliče trenutne ali bodoče privilegije vstopnice.
Neupoštevanje teh pravil ima lahko za posledico prepoved udeležbe na prihodnjih Euroleague
Basketball dogodkih.
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