Budapest Comic CON HÁZIREND
A jegy megvásárlásával látogatóink tudomásul veszik és elfogadják a rendezvény teljes időtartamára a
HÁZIREND alábbi pontjait, illetve a jelen Házirendben nem szabályozott kérdések a rendezvény
befogadó helyszínének szabályozása az irányadó!
A rendezvényre történő belépéssel a rendezvény látogatója a jogkövetkezmények ismeretében
kijelenti és nyilatkozik, hogy a rendezvényen saját elhatározásából, saját felelősségére vesz részt,
továbbá kijelenti és tudomásul veszi, hogy a rendezvény során bekövetkező esetleges balesetekért,
sérülésekért a szervező a felelősségét teljes mértékben kizárja.

BELÉPTETÉS
□

A rendezvényre való belépésre kizárólag a szervezők által kijelölt beléptetési pontokon kerülhet
sor.

□

A rendezvényre kizárólag a megváltott napijegyhez rendelt érvényességi időtartamban
engedélyezett a belépés, illetve a rendezvényen való részvétel.

□

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes
kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel
tartózkodhatnak ott.

□

A rendezvény területére maximum egy darab 0,5 literes, pet palackos üdítőitalt lehet behozni.

□

A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a
Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

□

A Rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel
rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen.
A Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési eszközök, valamint a taxiszolgáltatás igénybevétele.

□

Fotó és videó készítése nagy kamerákkal előzetes akkreditáció nélkül nem engedélyezett.
Egy esemény során a fényképezés csak az esemény kezdete után 5 perccel, illetve a befejezése
előtt 5 perccel engedélyezett.
Egyes események/programok kifejezetten tilthatják a fotózást és a forgatást.
Fontos! Tilos a vendégekkel fényképezkedni, kivéve a hivatalos fotós kiegészítő jegyes
programokon.

□

A rendezvényt minden korosztály látogathatja, szívesen látunk mindenkit!
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VIP LOUNGE:
□

A VIP LOUNGE-ba kizárólag VIP bérlet karszalaggal lehet belépni.

□

Egy VIP bérlettel karszalaggal egy személy tartózkodhat a VIP Lounge-ban.

DEDIKÁLÓ ÉS FOTÓS KÖZÖNSÉGALÁLKOZÓK:
□

A rendezvény Nomál sé VIP belépőjegyei nem jogsosítanak a dedikáló és fotós
közönségtalálkozókra belépésre, ezeket a programok kizárólag külön megvásárolt
kiegészítőjegyekkel látogathatók.

MAGATARTÁSISZABÁLYOK,RÉSZVÉTELARENDEZVÉNYEN:
□

A látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a
vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek, továbbá a befogadó helyszín
házirendjének 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 Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

□

A látogatók tudomásul veszik, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a szervező,
ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának,
megjelenésének rögzítéséhez és esetleges közléséhez. A MineShow vonatkozásában közzétett
kép-és hangfelvételek miatt a látogatók semmilyen követelést nem támaszthatnak a szervezővel
szemben.

□

A Rendezvény területén - a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve - a Szervező előzetes
írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység
folytatása.
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AMIT TILOS:
□

Szeszes italt a rendezvény területére behozni szigorúan TILOS!

□

Szúró-vágó eszközt vagy egyéb fegyvert behozni TILOS! Airsoft fegyvert behozni kizárólag golyó
és akkumulátor nélkül lehetséges. (a cosplayhez használt kartonkardok és egyéb, fegyvernek
nem minősülő replikák nem esnek ebbe a kategóriába)

□

A rendezvény területén a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS!

□

Háziállat - kutya, macska, egér, patkány, hüllő, stb. - behozatala TILOS, kivéve ha program, vagy
jóváhagyott cosplayer jelmez indokolja, és a szervezők ezt külön engedélyezték!

□

Az illegális szereket használókat vagy akinél ilyet találunk, átadjuk a hatóságnak!

BIZTONSÁG ÉS ELSŐSEGÉLY
□

A rendezvényen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a
rendezvényen kijelölt elsősegély-nyújtó pontokon szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz

□

Amennyiben a rendezvény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy
baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet
valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni

EGYÉB
□

Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja

□

Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért

□

Bármilyen kérdés vagy kérés esetén a pénztárban tartózkodó kollégák és az infópultosok tudnak
segíteni!

□

A rendezvény szervezője: Meex Agent Kft., e-mail: info@budapestcmiccon.hu
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