RENDEZVÉNYEK HÁZIRENDJE
Balatonkenese, Széchenyi park
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér
1. Általános rendelkezések
A Széchenyi Parkban, valamint a Béri Balogh Ádám téren a rendezvényeket Balatonkenese Város
Önkormányzata illetve a Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezi.
Észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az információs sátornál levő munkatársakhoz lehet fordulni. A talált tárgyak ugyanitt adhatók le és az elveszett tárgyak után is itt lehet érdeklődni.
A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között nem mentesít a szabályzatban foglaltak megsértéséért járó következmények alól!
A rendezvény biztosítása, biztonsága
A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel bíró közreműködők biztosítják
a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogatók a Rendezvényen történő részvétellel vállalják, hogy a közreműködőkkel a jogszabályi keretek között együttműködnek, veszélyhelyzet
esetén utasításaikat követik.
A szervezők és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek. Az utasításaikat
feltétel nélkül követni kell. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.
A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve
bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.
A szervezők jogosultak a házirendet megszegő, más látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavaró személyeket a rendezvényről kizárni. Az így kizárt személyek kárpótlásra nem jogosultak.
A rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított.
A rendezvény területére veszélyes, sérülést okozni képes, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A hatályos jogszabályok értelmében a látogatók nem tarthatnak maguknál a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.). Ilyen tárgyak birtoklása szabálysértésnek minősül.
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.
A rendezvény területére a szervezők engedélye nélkül járművel behajtani tilos!
A rendezvény szervezői nem vállalnak felelősséget a velük szerződésben álló partnereik által nyújtott termékek és szolgáltatások minőségéért.
Magatartási szabályok
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A látogatók a rendezvény területén az általános viselkedési normákat betartva, a vonatkozó jogi
előírásoknak megfelelően kötelesek viselkedni.
A látogatók a rendezvény teljes területén kötelesek tartózkodni a mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetni vagy sérthetni képes megnyilvánulásoktól, közlésektől vagy cselekedetektől.
Kábítószer és más tudatmódosító-szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése a jelenleg hatályos törvények értelmében tilos és azonnali kizárást von maga után! A szervező köteles jelenteni
minden egyes törvénysértést.
A látogatók fokozottan kötelesek vigyázni a természeti értékekre, és tartózkodni azok megkárosításától. A szervezők kérik a látogatókat, hogy a szemét elhelyezésére a kihelyezett szemétgyűjtőket
használják.
A Balaton-part Széchenyi park melletti szakaszán a fürdés tilos!
A rendezvény területén a látogatók biztonsága érdekében tilos néhány viselkedési forma. Tilos a
„body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé). Nem támogatott viselkedés esetén a biztonsági szolgálat tagjai figyelmeztetik, majd a rendezvény elhagyására szólíthatják fel a szabályokat be nem tartó látogatókat.
Házi kedvencek
A rendezvény jellegére való tekintettel, az állatok védelmében (erős hanghatások, tömeg stb.), a
rendezvény területére háziállatot behozni nem ajánlott, ám a következő feltételek együttes megléte
esetén lehetséges:
– érvényes oltási igazolvány, egy évnél nem régebbi veszettségoltással;
– egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip);
– póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazdának a rendezvény ideje alatt is elérhető telefonszámával.
Házi kedvence behozatalával a látogató tudomásul veszi, hogy kedvence viselkedéséért ő tehető
felelőssé. Az állatot a rendezvény területén is higiénikus, számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani.
Hang- és képfelvétel
A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a
beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a
rendezvényt szervezőkkel szemben.
Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíteni lehet. A
felvételt készítő szervezők a felvételekre térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szereznek.
A látogatók jogosultak a rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, abban az esetben, ha ezt
kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (mobiltelefon, táblagép) integrált
kép- és hangrögzítővel, vagy nem professzionális fotófelszereléssel végzik. A látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve keres-
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kedelmi célból ellenérték nélkül sem adhatja tovább; az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük
nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
Az illemhelyeknél és a látogatók elől lezárt területeken tilos bármilyen fényképező, kamera, illetve
hangrögzítésre alkalmas eszköz használata!
A rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy
reklámtevékenységet folytatni!
A színpadra csak a szervezők beleegyezésével, tudomásával lehet felmenni. A színpad tisztaságára
is igyekezzen figyelni minden fellépő. A színpadot beszennyező anyagot kérjük, ne vigyenek fel magukkal!
A rendezvényen való részvételhez a látogatóknak el kell fogadni a Közművelődési Intézmény házirendjét és biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a Vezetőség és
a Biztonsági szolgálat végzik.
A rendezvény területén 16 év alatti személyek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak.
Azokkal a személyekkel szemben, akik a rendezvény területén, illetve annak környékén szabálysértést vagy bűncselekményt követnek el, a biztonsági szolgálat vezetője rendőri intézkedést kérhet!
A rendezvény területén okozott kár teljes kártérítést von maga után!
A fentiek alapján a biztonsági szolgálat a beléptetés jogát fenntartja!
Felhívjuk kedved Vendégeink figyelmét, hogy a belépéssel a Házi rendet elfogadják, be nem tartásának következményeit vállalják.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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