SÖROLIMPIA HÁZIREND
A belépőjegy megvásárlásával automatikusan elfogadtad a házirendünket:
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Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra cseréljük. A karszalagot (bérlet, ill.
napi) az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklódon kell viselned. 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 eljárást indítunk. A
megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük.
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14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és
csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.
Napijeggyel másnap reggel 8:00-ig tartózkodhatsz a rendezvény területén.
A rendezvény területére ételt és italt nem lehet behozni, a csomagokat és a ruházatot a biztonsági
szolgálat átvizsgálja.
A biztonsági szolgálat megtagadhatja a belépést azoktól, akik nem tudják hitelt érdemlő módon bizonyítani,
hogy jogosultak a belépésre.
A rendezvény területére személygépkocsival nem lehet bemenni biztonságtechnikai okokból.
Lakóautóval, lakókocsival, 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, vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún.
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray,
ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül.
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 Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok
(„házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek 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 feltételekkel
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.
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 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
Rendezvényszervezőkkel szemben.
A Rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy
reklámtevékenységet folytatni!
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező
károkért.
Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!
A Balatonban mindenki csak SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE fürödhet.
A rendezvény területén tűzgyújtási tilalom van érvényben!
A rendezvényt rossz idő esetén is megtarthatjuk.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A házirend a biztonsági terv része.
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