Agárpark Házirend

Ezúton is köszönjük érdeklődésedet a rendezvényeink felé, részvétel
esetén pedig jó szórakozást kívánunk neked. Esetleges félreértések
elkerülése érdekében kérünk, olvasd el a rendezvény házirendjét, mivel
minden látogató köteles betartani ezt/ezeket.
Jegyvásárlás és belépés:
Aki részt kíván venni a rendezvényen belépő fizetésére kötelezett, ez
alól csak a meghívott vendégek, előadók, árusok és a rendezvény
szervezői mentesülnek.
Ebek behozatala:
A területen csak érvényes oltásokkal ( az oltási könyvet a rendezők és
megbízottjaik bármikor ellenőrizhetik) pórázon vezetve lehet az ebeket
tartani. Úsztatásra csak a kijelölt Dogbeachen van lehetőség.
Média szabályzat:
A rendezők fenntartják a jogot bármely rendezvényen készült kép, videó
vagy hanganyag internetes vagy nyomtatott médiában való
megjelenítésére, vagy bármely reklámanyagként való felhasználására.
Így a látogatók az e fajta anyagokat csak engedélyezéssel használhatják
fel. Minden látogatóról kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Ezt a
látogatók a rendezvényen való részvétellel elfogadják és tudomásul
veszik. Így az ebből fakadó problémák esetén utólagos kártérítést nem
nyújthat be vendég / látogató.
Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése
nélkül is nevesíthető.
Biztonság és elsősegély
A szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak amennyiben bármely
sérülés történik, látogató - és/vagy kutyái - gondatlan viselkedése miatt.
A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes
helyszínek kiürítésére illetve bizonyos területek szabadon hagyására
szólítják fel őket.
Minden látogatónak bármely olyan rendezvényen való tárgy birtoklása
mely személyekben vagy a berendezésben kárt okozhat szigorúan tilos.

Vagy az alábbiak: kések, töltött lőfegyverek, szúrásra és vágásra
alkalmas tárgyak, üveg, illetve méretükből, állapotukból vagy tömegükből
eredően veszélyesek. Amennyiben bármely látogatónál ilyen tárgy van a
rendezvényen, a szervezőknek joguk van eltulajdonítani, illetve
biztonságos helyre zárni a rendezvény idejére. Ha a személy ellenkezik
ezek átadásánál, az általános házirendben foglaltak alapján kizárhatják a
rendezvényről.
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 rendelkezések:
A terület magántulajdon, a tulajdonos előzetes magyarázat nélkül
megtagadhatja egyes személyek belépését, eseményeken való
részvételét a Szabálysértési törvény 166. § (1) és a Btk.: 221. § (1)
alapján.
Egyéb/ Általános házirend
A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között
sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!
A rendezvényt minden korosztály látogathatja. A rendezvény semmilyen
korhatáros programot nem tartalmaz.
Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon
megszegik a házi rendet. Ezeket a személyeket a szervezők jogosultak
kizárni a rendezvényről. A szervező semmilyen felelősséget nem tud
vállalni a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy eltulajdonított
tárgyakért. A rendezvény külső és belső területén a szemetelés tilos!
Kérjük az állatok által keletkezett ürüléket is a kijelölt helyekre
összegyűjtve kidobni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan
megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások
személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét
veszélyeztetheti vagy sértheti.
Az esemény látogatói a rendezvényre történő belépésükkel és azon
történő részvételükkel tudomásul veszik az alábbi szabályokat. Bármiben
bizonytalan vagy,esetleg kérdésed lenne, kérjük, a regisztrációs
asztalnál érdeklődj. Kérjük, vigyázzatok egymásra és magatokra!
Köszönjük közreműködésedet! Jó szórakozást!

