A TÁBOR

FESZTIVÁL

H Á Z I R E N DJE

A belépőjegy megvásárlásával a Látogató automatikusan elfogadja a házirendet:
-

-

-

-

-

Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor a Szervező karszalagra cseréli. A karszalagot
(heti ill. napi,hétvégijegy) az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a
rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik.
A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes
belépőnek! A SÉRÜLT – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN! A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező
eljárást indít. A megrongálódott, elveszett karszalagot a rendező nem pótolja és nem cseréli.
A biztonsági szolgálat megtagadhatja a belépést azoktól, akik nem tudják hitelt érdemlő módon
bizonyítani, hogy jogosultak a belépésre.
A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel
léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak
ott.
A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják,
a belépés regisztrációhoz kötött.
Hetijeggyel augusztus 24. (szerda) 12:00-tól augusztus 28. (vasárnap) 12:00-ig tartózkodhatsz a
rendezvény területén. Napijeggyel adott nap reggel 10:00-tól másnap reggel 4:00-ig tartózkodhatsz
a rendezvény területén, kivéve, ha rendelkezel aznapi sátorjeggyel.
A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott tartózkodásra, nem jogosító karszalaggal vagy
karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával
egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő
különbözetet).
A rendezvény területéről a rendbontókat vagy a nyugodt szórakozást a viselkedésükkel zavarókat a
biztonsági szolgálat eltávolítja.
A rendbontók a belépőjegy árát nem kérhetik vissza, kártérítésre nem jogosultak.
A Látogató nem jogosult ételt és italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt
hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges
mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére.
A Rendezvény területére biztonságtechnikai okokból személygépkocsival NEM lehet bemenni.
Az utcán kijelölt parkolókban a Szervezőség őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek
és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervezőség felelőssége kizárt.
A Parkoló Jegy előre megváltott helyjeggyel használható ennek az őrzését a Szervezőség biztosítja
0-24 órában. A gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szervezőség felelősséget nem vállal.
Motorkerékpárral a KRESZ szabályainak megfelelően szabad közlekedni.
A Rendezvény területén a megengedett maximális sebesség 5 km / óra.
A rendezők kötelesek a rendőrség felé jelenteni ill. feltartóztatni az ittas gépjárművezetőt.
A Rendezvény területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, pirotechnikai eszközt vagy
bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint
a Látogató nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb
vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül.
A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető
háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetők be,
és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott,
javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a
Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:
(1) érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,
(2) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
(3) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető)
telefonszámával
(4) ürülékgyüjtő zacskók vagy egyéb berendezések használatával és ezen eszközök
ellenőrzésével
A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc
nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat
számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és
vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt
szájkosárral, pórázon köteles tartani. A biztonsági szolgálat fenntartja magának a jogot egyedileg
megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát.

-

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó
jogi előírásoknak, házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan
megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét,
egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
- A Szervező jogosult a nem engedélyezett demonstrációt indoklás nélkül befejeztetni, továbbá a
Szervezőség fenntartja magának azt a jogot is, hogy az engedélyezett demonstrációt is indoklás
nélkül befejeztesse. Beleértve a különböző gyülekezéseket, rigmusok kántálását és egyéb
felvonulásokat.
- A Látogató a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles
tartózkodni azok megkárosításától.
- A Szervezők kéri a Látógatoktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
- A rendezvényen a környezetvédelem jegyében re-poharakat használunk, alkoholos és nem alkoholos
italokat ebben van lehetőség fogyasztani. A re-poharakat egy egységes díj fejében lehet rendszerben
használni, a pohár árát legkésőbb 08.27 00.00-ig lehet visszaváltani.
- A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a Hangya
Produkció, valamit a Hangya Produkciótól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek,
Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek
megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett
beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy beleegyezése
nélkül is nevesíthető.
- A Rendezvény területén a Hangya Produkció előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle
kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.
- A kereskedelmi és vendéglátó egységekbe tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes
itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni.
- A hatályos jogszabályok alapján a kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény
területén is tilos, azt a törvény bünteti.
- A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen
keletkező károkért.
- Kempingbérlet ún. sátorjegy vagy napi sátorjegy vásárlásával CSAK a fesztivál területen az arra
kijelölt területeken lehet sátorozni. A Rendezvény területén a sátor helyek korlátozott számban állnak
a Látogatók rendelkezésére, melyeket kizárólag érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
- A Rendezvény területén belül a sátor hely 2x2 méter / 1-2 fő estén, 4x2 méter /3-4 fő esetén a
felhasználható terület mérete. Kérjük a Látogatókat, hogy vegyék figyelembe a sátor felállításánál a
kollégáink kéréseit.
- A rendezvény területén a Balatonban fürdeni csak és kizárólag az erre kijelölt helyeken, saját
felelősségére, nappal alkoholos és egyéb befolyásoltságtól mentes állapotban és a vonatkozó vízi
rendészeti szabályok mellett szabad.
- Este 20:00 után a rendezvény területén Fürdeni Tilos!.
- A rendezvény területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
- A rendezvény sátrakban és azok öt méteres sugarában tilos a dohányzás.
- A rendezvényt a Hangya Produkció rossz idő esetén is megtarthatja. A rendezvény vagy annak adott
része nem kerül megtartásra, ha vis major esemény miatt a Rendező a hatóságok kötelezik annak
felfüggesztésére vagy bezárására. A szervezőség ezek vis major esetek esetén sem vonhatók
semmilyen kártérítési felelősségre.
- A Szervezők a műsorváltozás jogát fenntartja, kártérítési igényre a vendégek műsorváltozás
esetében sem tarthatnak igényt.
- A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal,
ötletekkel a térképen feltüntetett Info Pont, illetve a szervezők és azok munkatársaihoz lehet fordulni
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!
A házirend a biztonsági terv része.

Alsóörs - 2022. augusztus 1.

