A PICKUP 4X4 FESZTIVÁL 2018. HÁZIRENDJE

KEDVES LÁTOGATÓ!
A „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. (Cg. 13-09-078681) és a PICKUP 4x4 Kft.
(Cg.13-09-163778) (továbbiakban: Szervezők) által szervezett Pickup 4x4 Fesztivál
(továbbiakban: Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező
belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.
A Szervezők és a rendezvényre belépő személyek (továbbiakban: Látogató) közötti
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a Rendezvény Általános Szerződési
Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
A Rendezvény helyszíne: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10., Hungaroring Off-road
Centrum
A Rendezvény időtartama: 2018. július 14. 9.00.-21.00.
I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
1./ A Rendezvényre belépni kizárólag a Rendezvényre szóló érvényes belépőjegy
birtokában lehet.
A Látogató érvényes belépőjegyével – a belépőjegy típusától függően - az adott
belépőjegy vonatkozásában a http://terepenvezetek.hu/hu/pickup4x4 oldalon
megjelölt területekre léphet be és az ott megjelölt programokon vehet részt.
2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Szervezők belépéskor ellenőrzik, majd
karszalagra és nyakba akasztható belépőre cserélik. A karszalagot és a belépőt a
Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Szervezők ki- és belépéskor, illetve a
Rendezvény területén ellenőrizhetik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles
elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a
kézen hordott karszalag számít érvényesnek. A belépőket a helyszínen is meg lehet
vásárolni.
3./ A Látogató a rendezvény területére terepjáró vagy pickup gépjárművel léphet be,
egyéb járműveket a kijelölt parkolóban kell hagyni. A Hungaroring egész területén a
közlekedési megengedett sebesség 30 km/h.
4./ 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, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó
tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést,
pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb
fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes
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eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm.
rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet
be.
A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által elrendelt hőségriadó esetén
(ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges
mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy
darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet
vagy üdítőt. Műanyagkannát a Látogató csak üresen jogosult bevinni a Rendezvényre.
A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi
mennyiségben bevinni a Rendezvények területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi
mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges
mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi
mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és
(mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.
5./ A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt
ingyenesen látogathatják, kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a
Rendezvény területére, és kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel
tartózkodhatnak a Rendezvény területén.
6./ A Hungaroring és a Rendezvény területére háziállat (például kutya) nem hozható
be.
7./ Drónt a Rendezvény területére behozni tilos.
II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles
viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek 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 Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles
a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A
Szervezők kéri a Látogatóktól, hogy a hulladékgyűjtőket használják a hulladék
elhelyezésére.
2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt
készíthetnek a Szervezők, valamint általuk engedélyben részesülő szerződéses
partnerek, közreműködőik, a sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb
harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő
részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak
rögzítéséhez és közléséhez azzal, hogy a nevének feltüntetésével együtt történő
megjelenéshez a kifejezett engedélye és beleegyezése szükséges. Amennyiben a
Látogató közszereplőnek minősül, úgy a külön beleegyezése nélkül is nevesíthető.
Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben,
időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási
jogosultságot szerez. A Szervező, valamint az általuk engedélyben részesített
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harmadik személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a
megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen, de nem kizárólagosan a
Rendezvények
népszerűsítése
során),
többszörözésére,
közzétételére,
átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és
forgalmazására, a Látógató részére nyújtott ellenszolgáltatás nélkül.
A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a
koncerteket, programokat rögzítik, a rögzített felvételt többszörözik és képhordozón
terjesztik, sugározzák, vagy más módon a közönséghez közvetítik, ismételten
sugározzák, vagy más módon a közönséghez közvetítik, ideértve azt az esetet is,
amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely
más eszközzel vagy módon (például YouTube csatornán keresztül) úgy teszik a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét
és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a
Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.
3./ A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére azzal, hogy
ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például
mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális
fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem
értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból
ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük
nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervezők kifejezetten
kizárják a felelősségüket arra az esetre, ha valamely Látogatók az előzőekben írtakat
megszegik.
4./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a
Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági,
kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
5./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas
személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos
jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény
területén tilos, a kábítószer fogyasztást a törvény büntetni rendeli.
Ittas Látogatók az autós programban gépjárművezetőként nem vehetnek részt,
ilyen cselekmény a Szervezők általi azonnali kizárást eredményez.
6./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni, tilos bármilyen
tűzgyújtásra alkalmas vagy tűzveszélyes eszközt alkalmazni. Dohányozni csak az arra
kijelölt helyen szabad.
7./ A Rendezvény területén a Szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel
bíró biztonsági emberei és szervezőmunkatársai 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.
Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni,
úgy azt – lehetőség szerint az érintett személy azonosítószámának megadásával – az
információs sátornál teheti meg.
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III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1./ A Szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá a kizárólag nekik
felróható az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon
túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A
belépőjegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
2./ A kijelölt parkolókban a Szervezők őrzést nem biztosítanak, ezért az ott elhelyezett
gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervezők felelősséget
nem vállalnak.
3./A Szervezők a Látogatók személyes vagyontárgyaiért felelősséget nem vállalnak.
4./ A Látogatók tudomásul veszik, hogy a programokon csak saját felelősségükre
vehetnek részt.
5./ A Rendezvényt a Szervezők rossz időjárás esetén is megtarthatják, azonban
extrém időjárási előrejelzés esetén (például vihar, özönvízszerű eső) a Szervezőknek
jogukban áll a Rendezvény lemondása.
6./ A Szervezők a színpadi műsor-, illetve a programváltoztatás jogát fenntartják.
7./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármely egyéb körülménnyel kapcsolatos
észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett ponton megtalálható
információs sátor munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le,
az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.
Kérjük, hogy a Látogatók vigyázzanak magukra és egymásra! Jó szórakozást
kívánunk!
Budapest, 2018. június 11.
Üdvözlettel:
A Szervezők
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1. melléklet
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