Házirend 2016
A rendezvény területére való belépés során a vendég elfogadja a rendezvény házirendjét, általános
szerződési feltételeit és a biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását
a rendezők ellenőrzik.
A rendezvény területére csak érvényes karszalaggal léphetnek be a látogatók. Az adott napi karszalag,
a következő nap 10:00 óráig érvényes!
A rendezvény területén autóval megengedett sebesség 5 km/h!
Rendezvény területére be nem hozható tárgyak
1. Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
A 175/2003. ( X.28.) Korm. Rendelet szabályozza a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét.
Ennek figyelembevételével a rendezvényekre nem hozható be (elvételre kerülnek, eljárást vonnak
maguk után):


az olyan szúró- vagy vágóeszközök, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t
meghaladja,



dobócsillagok, rugóskések,



szúró- vagy vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülékek
(íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli),



jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszközök (pl. Ólmosbot,
bokszer),



lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok (pl. nunchaku), nehezékek,



másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok, sprayk, (pl.
gázspray, paprika spray),



olyan eszközök, mely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre
alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),



olyan eszközök, mely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére
alkalmas (sokkoló),



zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök.

2. Tiltott eszközök, tárgyak:


sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek,



gázfegyverek,



jelzőpisztolyok, rajtpisztolyok,



hegyes végű, vagy éles szélű tárgyak (pl.: jégvágó, fejsze, balta, sniccer),



sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő),



robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök,



kábítószerek, vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek.

3. Egyéb eszközök, tárgyak:


dohányáru és élelmiszer kereskedelmi mennyiségben,



házi kedvencek póráz, szájkosár és oltási bizonyítvány nélkül.

A beléptetés során ruházat- és csomagátvizsgálást, valamint szúrópróbaszerű kábítószer ellenőrzést
végez a biztonsági szolgálat. Az összes vitás kérdésben a biztonsági szolgálat helyi vezetője dönt.
Tiltott tevékenységek a rendezvényen:


crow surfing, wall of death és minden olyan egyéni és csoportos tevékenység mely mások
szórakozását vagy testi épségét zavarja vagy veszélyezteti,



tiltott vagy elzárt területen történő sátrazás,



természetkárosító tevékenység végzése,



graffitizés, vagy egyéb rongálás,



rendezvény látogatása szeszesital vagy kábítószer, és egyéb bódító szer hatása alatt,



dohányozni vagy nyílt lángot használni zárt programhelyszíneken és sátrakban,



engedély nélkül motorkerékpárral és gépjárművel történő belépés.

Járművezetői magatartás:


A rendezvény területén is be kell tartani a KRESZ szabályait!



A rendezvény területén autóval megengedett sebesség 5 km/h!



Tilos ittas állapotban gépjárművet vezetni!



Gépjárművel közlekedni csak a kijelölt helyen szabad, a forgalomtól elzárt terülten tilos!



Tilos a rendezvény területén mások testi épségét veszélyeztető közlekedési magatartás!



A speciálisan kialakított területeken (gumifüstölés, off road pálya), mindenki csak saját
felelősségre használhatja.



Amennyiben a járművezető megszegi a közlekedési magatartást, a biztonsági szolgálat és a
rendező felfüggesztheti a járművezetőt a vezetéstől, egyéb esetben pedig ki is tilthatja a
rendezvény területéről.



Baleset okozása azonnali kitiltást jelent a rendezvény területéről!

További fontos szabályok:


21:00 óra után az autós kempinget, csak autós kemping karszalaggal lehet igénybe venni.

A fenti tevékenységek hatósági és kártérítési eljárást valamint, a rendezvény területéről történő
kitiltást vonnak maguk után.
A törvényi előírásoknak megfelelően tilos zárt közösségi térben (sátor, étkező stb.) dohányozni!
A rendezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért,
amennyiben azok a résztvevők felelőtlen magatartásából erednek.

A belépés során egyidejűleg Ön elfogadja, hogy amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen Ön is
látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel
készítőivel, sem annak jogos felhasználóival szemben.
Észrevételeivel, panaszaival és ötleteivel az információs pultnál és a vevőszolgálat munkatársaihoz
fordulhat. Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál adja le, elveszett tárgyait ugyanitt keresse!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Kérjük, fokozottan vigyázzanak a természeti értékekre, és ne szemeteljenek!
Jó szórakozást kíván a rendezőség!

Szervező cég:
Rega-Tófi Kft.
8912 Nagypáli, Arany János utca 26.
Adószám: 24232825-2-20
Cgj.: 20-09-073291

