A X. Országos Csokoládé Fesztivál házirendje
Kedves Látogató!
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár (Szervező) által szervezett X. Országos Csokoládé
Fesztivál (továbbiakban: Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és
magatartási szabályokat tartalmazza. A Rendezvényen résztvevő a belépéssel elfogadja a Házirendben és
a Biztonsági Tervben meghatározott szabályokat. A Házirend és a Biztonsági Terv megtalálható a
beléptető kapuknál és a rendezvény honlapján: www.csokoladefesztival.com
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A Rendezvényre belépni csak az aznapra érvényes karszalaggal, a szervezők által meghatározott
időkeretek között és feltételek mellett lehet.
Karszalagot a belépéskor a szervezők ragasztják fel a beléptető kapuknál a látogatók karjára,
csuklójára, vagy egyéb olyan testrészre, ahonnét sérülésmentesen nem lehet eltávolítani.
Karszalagot az előre megváltott bérlet, a helyszínen megváltott napijegy, illetve szerencsiek
esetén a személyigazolvány és lakcímkártya felmutatása esetén kaphat a belépni szándékozó. A
karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és
belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja
érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A már felragasztott karszalag másra át nem
ruházható. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű,
bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett
karszalagot a Szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban
közreműködők ellen a Szervező eljárást indít.
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. Ellenkező esetben a
Szervező rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására,
és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben.
A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a
Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a
Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező
vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél
hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot,
csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori
jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A
korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be. A beléptető
kapuknál a biztonsági őrök a táskák tartalmát ellenőrizhetik.
A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.
A 6. (hatodik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A
14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel
léphetnek be a Rendezvény területére.
A Rendezvény területére járművel behajtani csak a Szervező által kiadott engedéllyel lehet.
A Rendezvény területére háziállatot behozni tilos.
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A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó
jogi előírásoknak és a 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 rendbontó, rongáló vagy
erőszakos magatartást tanúsító Látogatót a Szervező kizárhatja a Rendezvényről. Ebben az
esetben a belépőjegy árát a Szervező nem téríti vissza.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. A Látogató a
Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének
rögzítéséhez és közléséhez. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére,
azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem
hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja.
A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle
gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
A Rendezvény területén a kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 éven aluliakat és ittas
személyeket szeszes itallal tilos kiszolgálni.
A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni. A tűzvédelmi előírásokat
mindenki köteles betartani.
A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró
közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a
Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a
jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat
követi.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
3.1
A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető
jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
3.2
Az a Látogató, aki a Rendezvény területén kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni.
3.3
A Rendezvényen a Szervező csomag- és értékmegőrzőt, valamint kerékpármegőrzőt nem
üzemeltet, így a Látogatók által behozott csomagokért, értéktárgyakért felelősséget nem vállal.
Szerencs területén található ingyenes és nyilvános parkolóhelyeken a Szervező őrzést nem
biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a
Szervező felelőssége kizárt.
3.4
A talált tárgyak a beléptető kapukon adhatóak le a biztonsági szolgálatnál, az elveszett tárgyak
átvételének helye után szintén itt lehet érdeklődni.
3.5
A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a
Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
3.6
A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
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