
HÁZIREND
ELŐSZÓ 
Az alább részletezett szabályok, a rendezvény szakszerű lebonyolítását, a látogatók páratlan elégedettségét hivatott szolgálni. 
A Látogató és a Szervező a házirend vonatkozó rendelkezéseit a Fesztivál területére való belépéstől kezdve magukra nézve 
kötelező érvényűnek és minden esetben követendő útmutatásnak kívánja kezelni.

BELÉPÉS 
A rendezvény területére belépni Látogató akkor jogosult, ha a rendezvény házirendjét és az Általános Szerződési Feltételeket 
magára nézve kötelező érvényű útmutatásnak tekinti. A résztvevő a belépés alkalmával tudomásul veszi, hogy az esemény 
szervezői a házirend és az ÁSZF betartását bármikor számon kérhetik. 

HELLOPAY PONTOK 
A rendezvényen kizárólag készpénz nélküli rendszerben lehet fizetni, készpénzes fizetés nem lehetséges.
A fogyasztásokat HelloPay® kártyával és / vagy bankkártyával lehet kiegyenlíteni.
Fizetéskor borravaló adható, a borravaló rendszer alapbeállítása a Magyarországon általánosságban elfogadott 10%, amely 
fizetés előtt 0 és 20% között, lefelé és felfelé is szabadon módosítható.
A HelloPay®  kártyát az egyes feltöltő pontokon 500.- Ft letéti díj ellenében lehet kiváltani, a letéti díj összege az első feltöltés-
ből kerül levonásra. A kártya egyenlege a rendezvény helyszínén, a rendezvény nyitvatartási ideje alatt, a megjelölt pont(ok)
on váltható vissza.
Amennyiben a rendezvény ideje alatt nem történik meg a kártya visszaváltása, a későbbiekben a kártya visszaváltására 
már nincsen lehetőség, az 500.- Ft kártyahasználati díj nem jár vissza, de a kártya továbbra is használható és a kártyán lévő 
egyenleg az utolsó tranzakció napját követő 180 napig elkölthető a HelloPay® elfogadóhelyek bármelyikén, vagy vissza-
váltható a HelloPay®  Visszaváltó Pontban.
HelloPay® Visszaváltópont: 1051 Budapest Vörösmarty tér 5.
Nyitvatartási idő: hétfő – vasárnap 09:00 – 19:00 
A HelloPay® kártya készpénzzel és bankkártyával is feltölthető, a bankkártyás feltöltés kényelmi díja feltöltésenként, a 
feltölteni kívánt összeg 2 %-a.

HIVATALOS FESZTIVÁLPOHÁR 
A rendezvényre a belépés INGYENES, de egyedi fesztiválüvegpoharat kell vásárolni!

• Fesztivál üvegpohár  1.750.- Ft
• Prémium fesztivál üvegpohár 2.490.- Ft (az ár tartalmaz 4 dl sört)

A rendezvény helyszínén található sörkülönlegességek megkóstolásához a helyszínen vásárolható fesztiválpohár a kizáróla-
gos használati eszköz. Amennyiben ez otthon maradt vagy eltört, úgy a HelloPay pontokon vagy a kereskedőknél van le-
hetőség a pótlására. A Látogató és a Kereskedő tudomásul veszi, hogy a rendezvényen üvegben, dobozban nem értékesíthet 
és nem adhat ki a rendezvény látogatói részére termék. Kizárólag a fent említett hivatalos Fesztiválpohárban.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a fesztiválpoharakat nincs lehetősége visszaváltani.

A RENDEZVÉNYRE BEHOZNI TILOS
• Nem a rendezvény területén vásárolt élelmiszert és italt
• Közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, vipera, ólmosbot, stb.)

TOVÁBBI ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
• Tilos a rendezvény helyszínén bármilyen jellegű kábítószer használata.
• A helyszínen a látogatók fényképeket készíthetnek.
• A programokról videófelvétel csak a szervezők előzetes, írásos engedélyével készíthető.
• 18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem áll módunkban kiszolgálni.
• Ittas és agresszív személyeket szeszes itallal nem áll módunkban kiszolgálni.
• A szervezők nem vállalnak sem anyagi, sem személyi felelősséget a látogatókat ért esetleges anyagi,  

illetve személyes károk miatt.
• Szemetet eldobni tilos, a hulladékok elhelyezése a rendezvény területén található szemétgyűjtő ládákba lehetséges.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
• A Rendezvény területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi  

vagy reklámtevékenységet folytatni!
• A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk!
• Kérjük, hogy rendezvény teljes időtartama alatt a helyszín presztizséhez illő kulturált magatartást  

tanúsítsanak és vigyázzanak a műemléki, építészeti és természeti értékekre.
• A program és a helyszínváltoztatás jogát a Szervezők fenntartják!

Jó szórakozást kívánunk! 
Fesztivál Holding Kft.


