HÁZIREND
Nyitás Fesztivál 2017
2017. július 20-23.
A Nyitás Fesztivál 2017 (továbbiakban: Rendezvény) helyszíne a Bodajki Falutábor (8053. Bodajk,
Tábor u. 1.,) (továbbiakban: Helyszín). A rendezvény időtartama 2017. július 20-23. A rendezvény
szervezője a Momentum Catering Rendezvényszervező, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szervező). (Székhely: 1077. Budapest, Rózsa utca 22, adószám:
25894675-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-294908).

1. A rendezvényre történő belépésre és a Helyszíne való tartózkodásra kizárólag a Szervező által
kibocsátott érvényes belépőjegy meglétét igazoló karszalag jogosít fel. A karszalag vissza
nem váltható, másra nem ruházható.
a. hetijegy: 2017. július 20. 10:00-tól, 2017. július 23. 10:00-ig,
b. napijegy: Karszalagon megjelölt nap 10:00-tól, másnap 04:00-ig,
c. hétvégi jegy: 2017. július 21. 10:00-tól, 2017. július 23. 10:00-ig jogosít fel
belépésre, illetve a Rendevényen való tartózkodásra.
2. A napijegy a rendezvény területre történő egyszeri belépésre jogosít fel.
3. 04:00 és 06:00 óra között a Helyszínen tartózkodni csak érvényes, szálláshely felhasználására
jogosító karszalaggal lehet.
4. A rendezvényen nem tartózkodhatnak:
a. érvényes belépőjeggyel nem rendelkezők,
b. lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült nyílt sebfelületű személyek,
kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
5. A rendezvény területére behozni tilos:
a. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (kölönösen, de nem kizárólag szúró-,
vágó-, ütőeszközt, gázsprayt, petárdát, rakétát, pirotechnikai eszközöket, fegyvert
fegyverutánzatot, vagy bármilyen, a testi épséget károsító, vagy ilyennek látszó
tárgyat), 8 cm-nél nagyobb vágóélű kést, rugóskést, gázsprayt, üvegtárgyat),
b. Kábító vagy kábító hatású szert, alkoholos italt,
c. Fél literes mennyiséget meghaladó alkoholmentes italt, kereskedelmi mennyiségben
ételt, dohányterméket.
A rendezvény területre be nem vihető tárgyakat a távozásig a szervező őrzi meg.
6. Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken lehet. A rendezvény minden résztvevője köteles:
a. Magyarország valamennyi hatályos jogszabályának betartására,
b. a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartására
c. a lakosság nyugalmára ügyelni, hangoskodással és egyéb módon nyugalmukat nem
zavarni,
d. űz, baleset vagy viharos időjárás esetén a biztonsági személyzet útmutatásait követni,
a Helyszínt haladéktalanul elhagyni,

e. a Helyszín tisztaságára ügyelni, a Szervező munkáját szelektív hulladékgyűjtéssel
segíteni,
f. a Helyszínen történő tartózkodásra feljogosító karszalagot viselni.
7. A rendezvény területén tilos:
a. a Helyszínen petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet
sérteni,
b. a közönségtől elzárt területen, üzemi területen tartózkodni,
c. kábítószer fogyasztása, birtoklása, és terjesztése,
d. a Házirenddel ellentétes viselkedésre felbujtani, vagy erre utaló magatartást
tanúsítani,
e. kijelölt dohányzóhelytől eltérő területen (kiemelten a rendezvénysátrakban, bármilyen
fedett, zárt területen) dohányozni,
f. a Szervező írásbeli engedélye nélkül nem személyes használatra szánt kép-, hang- és
videófelvételeket készíteni,
g. a Szervező írásbeli engedélye nélkül pilóta nélküli légi járművet üzemeltetni,
h. a Szervező írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni
i. az arra kijelölt területtől eltérő területen sátorozni.
8. A rendezvényre történő belépéssel mindenki tudomásul veszi, hogy
a. a rendezvény mindenki saját felelősségre vesz részt. A Rendezvényen a résztvevők
esetlegesen bekövetkező anyagi (pl. lopás, rongálás), egészségügyi, és egyéb kárért a
Szervezők nem vállalnak felelősséget.
b. A rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készül, melyen mindenki felismerhető
módon szerepelhet, és amely a rendezvény kommunikációs csatornáin nyilvánosságra
kerülhet. Mindenki csak hozzájárulásával nevesíthető.
c. 18. életévét be nem töltött, illetve ittas személyt a Szervezőnek nem áll módjában
alkoholos itallal kiszolgálni.
d. A házirend súlyos megszegése, vagy folytatólagos megsértése a rendezvényről
történő teljes vagy részleges kizárást vonhat maga után.
9. A rendezvényterületre gépjárművel behajtani kizárólag érvényes, a Szervező által kiállított
behajtási engedéllyel lehet
10. A házirendet a Helyszínre való belépéssel a Látogató magára nézve kötelezőnek fogadja el.
11. A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja!

Kellemes időtöltést kívánunk!

