Palacsintafesztivál házirendje
Kedves Látogató!
A Hangtrend Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Hangtrend Kft.) által
szervezett IV. Szolnoki Palacsintafesztivál (Rendezvény) alábbi házirendje a
Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A
Hangtrend és a rendezvényre belépő személyek (továbbiakban: Látogató) közötti
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a Hangtrend Általános Szerződési
Feltételeitartalmazzák.
A Rendezvény helyszíne:5000 Szolnok Kaán Károly út 71
A Rendezvény időtartama:2019. május 17.-19.
I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek
mellett lehet. A belépésre kizárólag a szervezők által kijelölt beléptetési pontokon
kerülhet sor.
A megváltott jegy vagy karszalag magában foglalja a 200 Ft-os kupont is, amely a
Látogatók számára palacsintára váltható be a kijelölt kupon beváltóhelyeken, péntek
14:00 - 19:00 és szombat-vasárnap 09:00-tól 19:00 h-ig.
2./ A megvásárolt elővételes belépőjegyet a Hangtrend Kft. beléptetéskor karszalagra
cseréli. A helyszínen csak karszalag vásárolható. A karszalagot az érvényesség ideje
alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a
Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Abban az esetben, ha a látogató
karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
Az 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 (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Hangtrend Kft rendkívüli
felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek
kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Hangtrend Kft-vel
szemben.
A karszalag másra nem átruházható.
3./ A Hangtrend Kft. a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a
jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.
Eszerint különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, robbanékony, mérgező
vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, szúró-vágó eszközt, továbbá
lőfegyvert, valamint egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes 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 Rendezvény bejáratnál sor kerülhet a korlátozás alá eső tárgyak ellenőrzésére.

4./ A 
2. (második) 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, és csak nagykorú
cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
5./ A Rendezvény területére a Hangtrend Kft. által kiadott engedély nélkül járművel
behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ
előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez
javasolt a kerékpár, a tömegközlekedési eszközök, valamint a taxi-szolgáltatás
igénybevétele.
7./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető
kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül semmilyen háziállat nem tartózkodhat. A
vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának
speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott.
Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális
ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, abban az esetben a Rendezvény ideje alatt
szájpóráz, illetőleg szájkosár felhelyezése szükséges. A segítő kutya bevitele a
Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során
elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.
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 Hangtrend Kft. kéri a
Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt
készíthetnek a Hangtrend Kft., valamint a Hangtrend Kft-től engedélyben részesülő
Szerződéses partnerek, közreműködők, sajtó munkatársak. Ennek megfelelően a
Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag
kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül,
úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A Hangtrend Kft., valamint a Hangtrend Kft-től
engedélyben részesülő személyek jogosultak a megjelenítés hasznosítására,
felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére,
közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére
és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon
ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a
Hangtrend Kft. a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített
felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a
közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti,
ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat
vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például Facebook-on keresztül)
teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé.
Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést
támasztani a Hangtrend Kft-vel szemben. 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 Hangtrend Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre,
ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
3./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón
használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Hangtrend Kft. előzetes,
írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők
és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet.
4./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a
Hangtrend Kft. 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 is tilos, azt a törvény bünteti.
6./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében a kijelölt tűzrakó helyeken kívül
tilos tüzet rakni. A Rendezvény területén tüzet kizárólag az erre a célra kialakított és
kijelölt bográcsozó helyeken, a bográcsozásra és tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
betartása mellett lehet gyújtani. Tűzgyújtás csak és kizárólag a Hangtrend Kft. előzetes
írásbeli engedélyével történhet a rendezvény ideje alatt.
7./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás
biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Hangtrend Kft. által szervezett
eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők
létszámától függetlenül – tilos.
8./ A Rendezvény területén a Hangtrend Kft. 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.

III. ELSŐSEGÉLY
1./ A Rendezvényen résztvevők a Rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak
a rendezvényen kijelölt elsősegély - nyújtó ponton található SPED-MED által biztosított
esetkocsinál.
2./ Amennyiben a Rendezvény Látogatója vagy Látogatói vészhelyzetet, mint például
tűzesetet vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a Rendezvényen biztonsági
szolgálatot ellátó valamely tagját vagy tagjait kötelesek azonnal értesíteni.
3./ A Hangtrend Kft. nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben, a
Hangtrend Kft-nek fel nem róható, esetlegesen keletkező károkért.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1./ A Hangtrend Kft. 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. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került
meghatározásra.
2./ A Rendezvény területén TILOS a dohányzás, kivéve ez alól az erre kijelölt
dohányzóhelyek.

3./ Bár a Szervezők gondoskodnak róla, hogy a Fesztivál területe végig tiszta legyen,
kérjük, segítsen is ebben; használja a kihelyezett szemét-, illetve szelektív
hulladékgyűjtőket! A PET-palackokat kupak nélkül, összenyomott állapotban helyezze a
gyűjtőkbe, hogy minél több szemét férjen el bennük!
4./ A Rendezvényt a Hangtrend Kft. rossz idő esetén is megtarthatja. A Hangtrend Kft.
folyamatos kapcsolatban áll az Országos Meteorológiai Szolgálattal, továbbá a
Katasztrófavédelemmel, így egy esetleges időjárási veszélyhelyzetről időben értesülnek
és erről a Látogatót tájékoztatják.
A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény
miatt a Hangtrend Kft. a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
5./ A Hangtrend Kft. a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
6./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel,
panaszokkal, ötletekkel a Rendezvény helyszínén felállított információs pontokon
lehetséges munkatársainkhoz fordulni. A talált tárgyak szintén ezen a helyen adhatóak
le, valamint az elveszett tárgyak után is itt lehet érdeklődni.
Info: +3630-310-6768

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

