BUDAPEST PARK HÁZIREND
NYITVA TARTÁS
Programnapokon 18.00 órától 04.00 óráig. Az ettől esetlegesen
eltérő nyitva tartási időket a weboldalunkon
(http://www.budapestpark.hu) feltüntetjük.
A Parkot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
A program változtatásának jogát fenntartjuk! A koncertek, egyéb
rendezvények rossz idő esetén is megtartásra kerülnek.
A jegyen és a honlapon feltüntetett időpontok kizárólag tájékoztató
jellegűek, a koncertek és az azokat követő egyéb rendezvények
időtartama a meghirdetetthez képest változhat.
I. BELÉPÉS A BUDAPEST PARK TERÜLETÉRE
1. A Parknak jogában áll a különböző programokon különböző
összegű belépőt kérni, illetve bizonyos helyszíneket belátása
szerinte zárva tartani, vagy zártkörű rendezvények kapcsán,
korlátozni az oda való bejutást.
Belépőjegyek:
KONCERTJEGY:
Kapunyitástól 04.00-ig a Park minden területére érvényes, ára
programfüggő! A KONCERTJEGYEK EGYSZERI BELÉPÉSRE
JOGOSÍTANAK.
BULIJEGY:
Ára programonként változó, az adott napi koncert végétől zárásig
érvényes. A BULIJEGYEK EGYSZERI BELÉPÉSRE JOGOSÍTANAK.
A koncert- és bulijegyek harmadik személyre át nem ruházhatóak,
azok tovább nem értékesíthetőek. A buli- és koncertjegyek kizárólag
a Park weboldalán található webshopban, a Park helyszíni
jegypénztárában, illetve a Park szerződéses partnereitől
vásárolhatóak meg.
2. A Park területére belépni, onnan eltávozni csak a rendezők által
őrzött bejáratokon keresztül lehet. A Park a 2005. évi CXXXIII. tv.ben írott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését
veszi igénybe. A belépés előtt, illetve a Park egész területén a
szervezők, illetve a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a vendégek
ruházatát, illetve csomagjait a 2005. évi CXXXIII. tv. 26§ alapján.
Tiltott tárgyak behozatalát vagy a belépést a biztonsági szolgálat
megtagadhatja. A biztonsági szolgálat jogosult meghatározott
személyek eltávolítására vagy a belépés megakadályozására.

A Park területére történő belépésben megakadályozható az a
személy, aki:
 a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá;
 ruházata nem megfelelő, szennyezett, vagy nem megfelelő az
általános higiéniai állapota;
 személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal
életkorát igazolni nem tudja, korábban a Park területéről
eltávolításra került;
A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Parkból a fentiek miatt
nem engedtek be vagy távolítottak el.
3. 14 év alatti vendégek belépése kizárólag szülői kísérettel
lehetséges! 14 és 18 év közötti vendégek belépése szülői kísérettel,
vagy a Safe and Sound Mentori Program keretein belül is lehetséges.
További információk a Safe and Sound Mentori Programról a
safeandsound.hu oldalon érhetők el. 10 éven aluliak számára a
koncertekre a belépés ingyenes, kizárólag szülői felügyelettel
lehetséges. 22.00 óra után kizárólag 18 éven felüliek, illetve a Safe
and Sound Mentori Program keretében érkezők tartózkodhatnak a
Parkban.
4. A Parkba nem lehet bevinni, onnan el kell távolítani az
olyan tárgyakat, amelyeknek birtoklása jogellenes, illetve amelyek a
Park területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként
veszélyt jelentenek.
5. A Park területére kutyák és egyéb háziállatok, állatok nem
hozhatóak!
6. A Park vendégterébe kerékpárt behozni tilos. Kerékpárral érkező
vendégeink kerékpárjaikat a főbejárattól balra található, a Park által
telepített, kamerával 0-24 óráig megfigyelt, őrzött biciklitárolókban
hagyhatják, térítés ellenében.
7. A Parkba csak 42x32x25 cm méret alatti utazó- vagy sporttáskát,
laptop táskát, hátizsákot, nylontáskát lehet bevinni. E fölötti méretű
csomagot, illetve esernyőt nem csak bevinni tilos, hanem már a
biztonsági ellenőrzésre sem szabad megjelenni vele. Ha
elkerülhetetlen az ilyen csomaggal való érkezés, azokat a bejárat
mellett található korlátozott férőhellyel rendelkező külső
csomagmegőrzőben csomagonként 250 Ft díj ellenében kell
elhelyezni.
8. A Parkba nem lehet bevinni a Park központi rendezvényhelyszínén
kívül eső pultjaiban vásárolt italokat, élelmiszereket; nem a Park
területén megvásárolt italokat, élelmiszereket; graffitizésre alkalmas
eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1. A Látogató a Park területén az általános normákat betartva
köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a
házirendnek megfelelően. A Parkból eltávolítható az, aki:
 más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni
jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet
veszélyezteti;
 garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló
magatartást tanúsít;
 más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív
magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget
szít;
 a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a
területről,
 nem a bejáraton keresztül jutott a Parkba vagy onnan
korábban eltávolították;
 életkori korlátozás alá esik vagy a Park szervezői a területről
kitiltották.
A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Parkból a fentiek miatt
nem engedtek be vagy távolítottak el.
2. 18 év alatti személyek szeszes itallal nem szolgálhatók ki. A
pultoknál való kiszolgálás során a vendégek életkoruknak hitelt
érdemlő okmánnyal történő igazolására szólíthatók fel.
3. A Park egész területén hang- és videofelvétel készítése TILOS, ide
értve különösen a rendezvényen fellépők előadásának szerzői jogot
sértő, bármely rögzítését. A Park területén fényképfelvétel
készíthető, azonban ezek készítésével és kezelésével
összefüggésben a személyhez fűződő, illetve személyes adatokat
védő jogszabályi rendelkezések betartása a fényképfelvétel
készítőjének, illetve kezelőjének felelőssége.
4. A Park területére való belépéssel a vendég tudomásul veszi, hogy
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2)
bekezdése alapján amennyiben olyan felvétel készül, amelyen
látható, nincs szükség az elkészítéshez és a felvétel
felhasználásához való hozzájárulására, abban az esetben, ha a
felvétel tömegfelvétel vagy nyilvános közéleti szereplésről készült
felvétel. Tömegfelvételnek azon felvétel minősül, amelyen az
ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a
tömeg részei láthatóak, tehát az egyének a képre pillantva nem
külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem azon mint
sokaság vannak jelen.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Amennyiben bármely rendezvény olyan okból marad el (el sem
kezdődik, avagy bármely szakaszában be kell zárni), amely a Park
által el nem hárítható külső ok, vis major helyzet, abban az esetben
a Park a jegyárak visszatérítésére, vagy kártérítésre, avagy bármely
más jogcímen fizetésre nem kötelezhető. Ilyennek minősül
különösen – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt
kötelező kiürítés, az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot
veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; bombariadó; harmadik
személy által elkövetésre kerülő egyéb – az életet, testi épséget
vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető – bűncselekmény.
2. A Park koncertterét deszkaburkolattal láttuk el. Az időjárás
hatásaira ezen a burkolaton rések, repedések alakulhatnak ki,
amelyek botlásveszélyesek lehetnek. Ezért magas sarkú cipőben az
ilyen deszkaburkolatra lépni nem javasolt! A deszkaburkolaton
esetlegesen kialakuló rések, repedések, hézagok fokozott
odafigyelést igényelnek a vendégek részéről. A fenti figyelmeztetés
ellenére a vendégek részéről – különösen alkoholos befolyásoltság
miatt – történő figyelmetlenségekből fakadó esetleges elbotlás, esés
vagy bármely egyéb balesetért és annak következményeiért a
szervezők nem vállalnak felelősséget.
A Park területén vendégeink biztonsága érdekében tilos a „body
surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje
fölött, kezével továbbít a színpad felé). Ha ez mégis előfordulna,
akkor a rendezők kivezetik az ilyen tevékenységet folytató személyt
a helyszín szélére. Aki a fentiek ellenére megismétli a „body surföt”, annak el kell hagynia a Park területét!
3. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy elhagyott
csomagot lát, kérjük, haladéktalanul jelezze a biztonsági
személyzetnek vagy bármely munkatársunknak!
Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira, illetve szükség esetén
vegyék igénybe a csomagmegőrzőt!
4. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! Amennyiben
az elhagyott tárgy visszaadása érdekében a Budapest Park
deszkaburkolatát fel kell szedni, ezt csak abban az esetben tudjuk
vállalni amennyiben a tárgy tulajdonosa vállalja annak
rendbehozatalának költségeit. A Park területén őrizetlenül hagyott,
illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem
vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a
személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező
károkért!
5. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait,
és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi
vészkijáraton keresztül!

A Park vendégeinek biztonságáért az In-Kal Security Events Kft.
felel.
A házirendet a belépőjegy megvásárlásával, vagy a Parkba való
belépéssel vendégeink elfogadják.
ÜZEMELTETŐ:
Kultúrpark Kft.
Székhely: 1095 Budapest Soroksári út 60.
Telefon: +36 1 434 7800
A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:
In-Kal Security Events Kft
Székhely, Igazgatóság:
1146 Budapest, Thököly út 68.
Telefon: +36 20 2222212
E-mail: inkalevents@gmail.com
Az esetleges panaszokat kivizsgáljuk, ha jelzik számunkra a
park@budapestpark.hu email címen.
Köszönettel:
Budapest Park szervezői
Jó szórakozást kívánunk – hagyd kint a valóságot!

